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بیمه »پیوند عضو« 
در دولت تصویب شد

در دستوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛
روحانی: تا اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد

رییس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور 
داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت های 
شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه های 

جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصالح شود.
 این دستور حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی، در 
پی اعالم خبر برگزاری آزمون جامع استخدامی و عناوین 
شغلی و سهمیه های تبعیض آمیز جنسیتی در نظر گرفته 

شده توسط دستگاه های اجرایی صادر شد.
رییس جمهوری در جلسه دیروز هیأت وزیران، سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به 
بازنگری عناوین شغلی و سهمیه های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در 
فرصت های شغلی متناسب با شایستگی ها و در چارچوب برنامه ها و وعده های رییس جمهور اقدام نماید و نتیجه 
اصالحات به هیأت وزیران گزارش شود. در ادامه، هیأت وزیران با اختصاص مبلغ 500 میلیون دالر از محل منابع 
صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار موافقت کرد. این اقدام با هدف افزایش بهره وری در 
تولید محصوالت کشاورزی و صرفه جویی در مصرف آب انجام می گیرد. در راستای تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه 
بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، دولت با تسری مهلت تمدید شده برای بدهکارانی که نسبت به تعیین 

تکلیف بدهی خود اقدام نموده ولیکن تاکنون موفق به تسویه کامل بدهی شان نشده اند، موافقت کرد.

سهام 6 شرکت نفتی 
در راه بورس

پر شدن جیب مردم 
با سود سهام عدالت

کمالوندی: 

طرف مقابل برجام را نقض کرده  است
نقش۳کشوردرافشایاطالعاتهستهای
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ایران به سازمان تجارت 
جهانی ملحق می شود؟

مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در پــی 
بازگشــت هیــأت اقتصــادی و گمرکــی اتحادیــه اروپــا از 
تهــران بــا صــدور بیانیــه ای از الحــاق جمهــوری اســالمی 

ــت کــرد. ــی تجــارت حمای ــه ســازمان جهان ــران ب ای

مصرف نا آگاهانه مواد مخدر 
برای الغری و زیبایی

زنان به بهانه الغری و زیبایی در محافل خصوصی و آرایشگاه ها به 
دلیل عدم آگاهی درگیر اعتیاد می شوند. قائم مقام گروه آینده نگری 
سالمت فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به لزوم انجام برنامه های 
جهادی برای پیشگیری از اعتیاد گفت: مصرف ناآگاهانه مواد مخدر 
در زنان به دالیلی همچون کسب الغری و زیبایی یکی از علت های 

افزایش آمار اعتیاد در میان آنها است.

اجتماعیاقتصاد
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با  مقابل  طرف  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
برخوردهای سیاسی در قبال شرکت های بزرگ، نقض برجام 
کرده است، آن ها در ظاهر تحریم ها را برداشته اند، اما پشت 

پرده به شرکت ها توصیه هایی می کنند.
برنامه  در  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی  بهروز 
کشورمان  محرمانه  اطالعات  درز  درباره  حاشیه«   و  »متن 

با بیان اینکه آژانس اعالم کرده که درز اطالعات از جانب او 
نبوده، گفت: ما به افشای بخش هایی از سند آژانس اعتراص 

کردیم و تذکر هم دادیم و خود آژانس نیز نگرانی دارد.  

 تیـم بسـکتبال جوانـان ایـران بـرای سـومین 
بـار موفـق به کسـب مقام نخسـت رقابـت های 

قهرمانی آسـیا شـد.
بـه گـزارش ایرنا، تیم بسـکتبال جوانان ایـران در 
دیدار نهایی بیسـت و چهارمیـن دوره رقابت های 
بسـکتبال جوانـان آسـیا کـه بـه میزبانـی تهران 
پیگیـری شـد، بـا نتیجه 71 بـر 65 مقابـل ژاپن 

بـه پیروزی رسـید و قهرمان شـد. 
رقابت ها  این  ایران که در مرحله گروهی  تیم 
با  بود،  واگذار کرده  را  بازی  نتیجه  ژاپن  مقابل 
ارایه یک بازی کامال برتر موفق شد حریفش را از 
پیش رو بردارد تا برای سومین بار به مقام نخست 

مسابقات قهرمانی آسیا جوانان دست یابد.
تیم اول تا سوم این مسابقات که به ترتیب ایران، 
ژاپن و کره جنوبی هستند، مجوز حضور در جام 
تیم  هدایت  آوردند.   دست  به  را  مصر  جهانی 

بسکتبال جوانان ایران برعهده رضا نوری بود.
ملـی پوشـان جـوان بسـکتبال ایـران بعـد از 
قهرمانـی در جایگاه ویژه مهمانان این مسـابقات 
بـا محمـود گـودرزی وزیـر  یافتنـد و  حضـور 

ورزش و جوانـان، معاونیـن ورزش همگانـی و 
منابع توسـعه و پشـتیبانی وزیر ورزش و محمود 

مشـحون رئیـس فدراسـیون بسـکتبال ایـران 
دسـت دادنـد کـه اقدامـی عجیـب بود.

جوانان بسکتبال ایران قهرمان آسیا

جوانان بسکتبال ایران قهرمان آسیا

تیم بسـکتبال جوانان ایران در دیدار نهایی بیسـت و چهارمین دوره رقابت های بسـکتبال 
جوانـان آسـیا کـه بـه میزبانـی تهران پیگیـری شـد، با نتیجـه ٧1 بـر 65 مقابـل ژاپن به 

پیروزی رسـید و قهرمان شـد
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ایران ساخت، فرهنگي 
که باید فراگیر شود

é پرویز کرمی
دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري 

و اقتصاد دانش بنیان

اجاره بها ی مسکن 
در حباب قیمت 

é مجید کیان پور
عضو کمیسیون عمران مجلس

تئورسین های حقوق بشر 
اسالمی چه می خواهند؟

é مهشید معراجی

یادداشت

نگاه روز

یادداشت

همین صفحه
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کالم  نور

نخستین دیدار دی میستورا 
با جابری انصاری در تهران

استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل 
متحد در امور سوریه در نخستین برنامه دیدار 
خود در تهران با حسین جابری انصاری معاون 
و  دیدار  خارجه  امور  وزارت  آفریقای  و  عربی 

گفت و گو کرد.
به گزارش ایرنا، این دیدار در محل وزارت امور 
خارجه انجام شد و دو طرف در مورد آخرین 
تحوالت بحران سوریه و مذاکرات صلح مربوط 

به این کشور گفت و گو و رایزنی کردند.
ملل  سازمان  نماینده  میستورا  دی  استفان 
متحد در امور سوریه دیروز به منظور گفت وگو 
با مقامات جمهوری اسالمی ایران وارد تهران 
سال  در  میستورا  دی  سفر  دومین  این  شد. 
جاری به تهران است، وی 24 فروردین ماه در 
سفر به تهران با مقامات ایرانی از جمله حسین 
امیرعبداللهیان معاون پیشین عربی و آفریقای 
وزارت امور خارجه درمورد تحوالت در سوریه 

دیدار و گفت و گو کرد.

سه انتصاب جدید در معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری

صدوراحکام  با  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
حقوقی،  معاونت  حوزه  مدیرکل  ای  جداگانه 
مشاورمعاونت  و  حقوقی  معاون  مقام  قائم 

حقوقی ریاست جمهوری منصوب کرد.
المسلمین  و  االسالم  ایرنا، حجت  گزارش  به 
جمهور  رئیس  حقوقی  معاون  انصاری  مجید 
»محمدحسین  جداگانه  صدوراحکامی  با 
محسنی هنجنی« ، » حسین سیمایی صراف« 
و » سعید تقدیسیان« را به ترتیب به عنوان 
مقام  قائم  حقوقی،  معاونت  حوزه  مدیرکل 
معاون حقوقی و مشاور معاون حقوقی منصوب 

کرد.
است:  آمده  افراد  این  احکام  ازمتن  دربخشی 
ارزنده  تجارب  و  سوابق  تعهد،  به  »نظر 
جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیر 
کل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور، قائم 
مقام حقوقی و مشاور معاون حقوقی منصوب 
می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال 
و همراهی مجموعه معاونین و مدیران معاونت 
های  مسئولیت  و  وظایف  شایسته  انجام  در 
اعتدال  قانون مداری،  اصول  رعایت  با  محوله 
گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید در 
ایران  شریف  ملت  و  کشور  به  جهت خدمت 

موفق باشید«.

اعطای مدال لیاقت به سفیر ایران 
در برزیل

اسالمی  قانع زاده، سفیر جمهوری  محمدعلی 
قدیمی  در شهر  مراسمی  در  برزیل  در  ایران 
درجه  با  لیاقت  مدال   »Goiás«گویاس
»صلیب طالیی باندیرانت« را از سوی فرماندار 

این شهر دریافت کرد.
به گزارش ایسنا، در این مراسم که همه ساله 
می شود،   برگزار  »گویاس«  قدیمی  شهر  در 
»صلیب  ایالتی  مدال  منطقه  این  فرماندار 
به فرمانداران، فرماندهان لشگری  طالیی« را 
ایالتی و تعدادی از سفرای خارجی مقیم اهدا 

کرد.
نشان مذکور در سال 1975 با هدف تقدیر از 
نیز  افراد حقیقی و حقوقی ملی و خارجی و 
قابل  اقدامات  برجسته،  نظامیانی که خدمات 
تقدیر را انجام داده باشند، ازسوی فرمانداری 
با  مصادف  ساله  همه  و  ایجاد  گویاس  ایالت 
در  که  گویاس  قدیمی  شهر  تاسیس  تاریخ 
گذشته مرکز این ایالت بوده به مقامات منتخب 

اهدا می شود.
کشورهای  سفرای  ایران،  سفیر  بر  عالوه 
استرالیا،  آنگوال،  نیجریه،  فلیپین،  اندونزی، 
سیاسی  نماینده  نیز  و  امارات  فرانسه،  کانادا، 
طالیی  صلیب  درجه  با  لیاقت  مدال  تایوان 

باندیرانت را دریافت کردند.
در مراسم عالوه بر سفرای خارجی به برخی 
پارانا،  فرماندار  جمله  از  ایالت  فرمانداران  از 
نمایندگان مجلس فدرال و ایالتی و هم چنین 
وزرای  و  اهدا  مدال هایی  لشگری  مقامات 
دادگستری و فرهنگ نیز به عنوان میهمان در 

طول برنامه حضور داشتند.
شـهر »گویـاس قدیم« بـا قدمتی 289 سـال 
در سـال 1727 توسـط پرتغالی ها ایجاد و بعد 
از تقسـیمات کشـوری بـه مـدت 200 سـال 
بـه عنـوان مرکـز ایالـت گویـاس بوده اسـت. 
ایـن شـهر در سـال 2011 در لیسـت میـراث 
جهانـی یونسـکو ثبت و بشـکل کامال سـنتی 
و بـا خیابان هـای سـنگی و خانه هـای سـنتی 
بـا معماری دوران اسـتعمار حفـظ و نگهداری 

است. شـده 

خبر

تئورسین های حقوق بشر اسالمی چه می خواهند؟
é مهشید معراجی

تفاوت بین حقوق بشری اسالمی و غیر 
اسالمی بسیار قابل توجه است و در بین 
غربي  متفکران  و  اسالمي  اندیشمندان 
در مسئله حقوق بشر، اختالفات مبنایي 
وجود دارد و اختالف اساسی و مهم بر سر 
منبع قابل اتکایی است که روند زندگی 

بشر را تبیین، تفسیر وهدایت کند. 
قانون و منبعی را معتبر  متفکران غربي 

مي دانند که موافق با خواسته هاي انسان ها و در راستاي انسان 
خواسته  و  آراء  را  قانون  اعتبار  منشاء  این رو،  از  باشد،  محوري 
هاي مردم مي دانند اما از دیدگاه اسالم قانوني صحیح و معتبر 
است که از سوي خدا و از طریق وحي به دست ما رسیده باشد 
و مطابق با مصالح واقعي انسان ها باشد و از این رو، ارزش قانون 

به مطابقت با مصالح مادي و معنوي انسان ها است.
 طبق این دیدگاه، بشر تکویناً و تشریعاً بنده خداوند متعال است 
و برخالف متفکران غربي که انسان را در برابر خدا هم آزاد مي 
انسان ها در برابر خدا تأکید  پندارند، بر تسلیم و فرمانبرداري 
»با  است:  آمده  بشر  اسالمي حقوق  اعالمیه  مقّدمه  میورزد. در 
در نظر گرفتن عقیده توحید ناب، که ساختار اسالم بر پایه آن 
استوار شده است; عقیده اي که بشریت را فراخواند تا جز خدا 
کسي را پرستش نکرده و شریکي براي او قایل نشوند و احدي 
را به عنوان خدا به جاي ا... نگیرند. ... ـ این شریعت، معنویات و 

ماده را با هم درآمیخت«
این قسمت از اعالمیه برگرفته از آیه 64 سوره آل عمران است 
که بر اطاعت انسان ها از خداوند تأکید نموده و از شرك ورزیدن 
خداوند  عبودیت  اساس  بر  هم  انبیا  دعوت  است.  فرموده  نهي 
شکل گرفته است: )َوإِْذ أََخْذنَا ِمیَثاَق بَِني إِْسَرائِیَل الَ تَْعُبُدوَن إاِلَّ 
()بقره: 83(; و زماني که از بني اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم  اللَّ

که جز خدا کسي را پرستش نکنند.
کریم  قرآن  در  و  است  خداوند  قوانین  واضع  اسالم،  دیدگاه  از 
قوانین  وضع  به  نکته،  این  به  توجه  بدون  که  افرادي  مورد  در 
 ُ اللَّ إاِلَّ  إِلََه  اَل  لَُهْم  قِیَل  إَِذا  َکانُوا  َُّهْم  )إِن است:  آمده  پردازند  مي 
آن  به  تا  که  بودند  گونه  این  اینان   ;)35 )صافات:  یَْسَتْکِبُروَن( 
یگانه نیست سرپیچي مي  ها گفته مي شد خدایي جز خداي 

کردند.
پس از آنچه بیان شد معلوم مي شود که اساس تفکر اسالمي در 
منشأ قانونگذاري و مشروعیت مقررات حقوقي، خداوند متعال و 
وحي )توحید محوري( است و در اندیشه غرب اساس، انسان و 

خواسته هاي فردي او )انسان محوري( است.
بر این اساس چهاردهم مرداد در تقویم رسمی ایران به عنوان 
شده   نامگذاری  انسانی«  کرامت  و  اسالمی  بشر  »حقوق  روز 
مناسبت  به  مراسمی   ،1395 مردادماه   13 چهارشنبه،  روز  در 
با حضور  و  قضاییه  قوه  رئیس  با سخنرانی  روز  این  بزرگداشت 
مقامات لشگری و کشوری و سفرای مقیم در مرکز همایش های 
جایزه  سومین  مراسم،  این  در  و  شود  می  برگزار  سیما  و  صدا 
به  توجه  با  از کشور،  از خارج  برندگانی  به  بشر اسالمی  حقوق 
نقش آنان در دفاع از حقوق مسلمانان و مبارزه با اسالم هراسی 

و تبیین اصول حقوق بشر اسالمی اعطاء خواهد شد.
از  اسالمی  بشر  اعالمیه حقوق  انتشار  موضوع  اهمیت  دلیل  به 
پیش درآمدی  اسالمی  کنفرانس  سازمان  سوی کشورهای عضو 
شد بر اینکه کشورهای اسالمی نیز با تاسی از اندیشه های ناب 
اسالمی اعالمیه ای را در خصوص چهارچوب های حقوق بشر و 
کرامت انسانی منتشر کنند تا در مقابل اعالمیه جهانی حقوق 
بشر که بعضا در مواردی با چهارچوب های اسالمی تناقض دارد 
بتواند راهکاری جمعی برای ارزش گذاشتن به حقوق انسان ها از 

نگاه شریعت اسالمی باشد.
حقوق بشر همواره از موضوعاتی بوده که کشورهای استعمارگر و 
صاحب قدرت از آن به عنوان حربه ای برای سلطه بر کشورهای 
دیگر در طول تاریخ استفاده کرده اند. اعالمیه جهانی حقوق بشر 
از همان ابتدا با رد موضع گیری دولت های اسالمی و اندیشمندان 
اسالمی مواجه شد. این اعالمیه در مواردی با احکام اسالمی کامال 
مغایر بود، مانند حق آزادی مذهب و حق تغییر آن. مسلمانان 
تنها اسالم را دین حق می دانند و ارتداد را گناهی بزرگ و درخور 
مجازاتی عظیم می شمارند، با این حال پس از مدتی تحت فشار 
مقبول  و  بشر  حقوق  نفع  به  وسیع  تبلیغات  و  جهانی  جامعه 
جهان  متفکران  از  برخی  دنیا  در سطح  مذکور  اعالمیه  افتادن 
درصدد  جهانی  اعالمیه  در  شده  اعالم  اصول  پذیرش  با  اسالم 
تطبیق آنها با موازین اسالمی برآمدند و کوشیدند ثابت کنند که 
این اصول و حقوق به نحو کامل تر و بهتری در اسالم وجود دارد 
و بعدها با الگوگیری از اعالمیه حقوق بشر بر آن شدند اصول و 
قواعد حقوق بشر را از متون اسالمی در آورده و آن را به صورت 

متنی مدون به جامعه جهانی ارائه دهند. 
اعالمیه حقوق بشر اسالمی همانند اعالمیه جهانی حقوق بشر، 
بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و برخی حقوق الزم 
الرعایه را احصاء کرده است که باید آنها را به رسمیت شناخت 
به  که  اصولی  از  برخی  برآمد.  آنها  اجرای  و  اعمال  مقام  در  و 
عنوان حقوق آزادی های اساسی در اعالمیه جهانی حقوق بشر 
آمده در این اعالمیه نیز آمده است. برخی از حقوق هم که در 
اعالمیه جهانی حقوق بشر نیامده، در اعالمیه اسالمی مورد توجه 
و تصریح قرار گرفته است؛ مثل ممنوعیت استعمارگری و حق 
با تجاوز به حیات انسان و نیز حق  با آن یا حق مقابله  مبارزه 
زندگی در محیط پاك و دور از مفاسد اخالقی و داشتن امنیت 
دینی عالوه بر امنیت های مربوط به جان و خانواده و ناموس و 
نیز اشاره به لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و 

محترم شمردن جنازه او. 
با توجه به مبنای دینی و فلسفه وجودی رعایت و دفاع از حقوق 
محتوای  به  جهانی  جامعه  توجه  جلب  و  برگزاری   ، ها  انسان 
با  رسد  می  نظر  به  اسالمی  بشر  حقوق  بیانیه   محور  انسان 
بحران ها و جریانات شکننده و مخربی که جهان اسالم در موجهه 
با تروریسم بین المللی و منازعات داخلی با آن در گیر است ، 
و  ها  رخداد  شناسی  آسیب  و  رصد  با  اجرایی  راهکارهای  ارائه 
تفاقات از یکسال گذشته تا به امروز باید محور اصلی این دوره از 

اجالس جهانی حقوق بشر اسالمی فرار گیرد.
موضع  یک  از  گیری  بهره  نیازمند  مسلمانان  میلیاردی  جامعه 
قدرتمند منطقی و بر اساس اموزه های دینی خود است و باید 
تالش نمود تفکر ضد اسالمی که به دلیل فشارهای سیاسی بر 
رسانه ها در جامعه جهانی به وجود آمده با نگاهی نو و شیوه ای 
قابل  نژاد پرستانه در  تند و  جدید اصالح و موضع گیری های 

مسامانان اصالح شود.

نگاه روز

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس 
و  دیدار  تهران  در  ترکیه  سفیر  با  دیروز 

گفت وگو کرد.
دکتر علی اکبر والیتی، رییس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
ابراز خوشحالی از دیدار با سفیر ترکیه پس 
از کودتا گفت:  ایران و ترکیه بین کشورهای 
مسلمان دو کشور مهم هستند که می توانند 
در آینده جهان اسالم اثرگذار باشند. آن چه 
مردم ترکیه در برابر کودتا انجام دادند قابل 
توجه است و اقدام بسیار بزرگی بود. تالش 
شود  شکسته  ترکیه  مردم  مقاومت  تا  شد 
ولی با همت برای مقابله با کودتا این اقدام 

شکست خورد.
او ادامه داد: برخی اختالف نظرها و دیدگاه ها 
میان دو طرف باعث نمی شود به اشترکات 
موجود بی توجه باشیم  که این موضوع برای 

توسعه روابط دو کشور بسیار مهم است.
والیتی با بیان این که ترکیه با توجه به این 

وقایع نسبت به تاثیر و نفوذ برخی کشورهای 
بیگانه که کودتا را هدایت کردند قطعا توجه 
شاهد  حتی  گفت:  داشت،  خواهد  ویژه ای 
ادعای  که  منطقه  کشورهای  برخی  بودیم 
دوستی با ترکیه را می کردند در جریان کودتا 

و حمایتی که از کودتاچیان داشتند آزمون 
خود را پس داده و معلوم شد که برای پیروزی 

علیه ملت و دولت قانونی اقدام کردند.
و چنین  این سختی ها  در  کرد:  تاکید  وی 
وقایعی دوست و دشمن شناخته می شوند. 

ایران و همه مقام ها از دولت و ملت ترکیه 
هم  من  و  کردند  کودتاچیان حمایت  علیه 
این جهت موضع گیری صریح داشتم و  در 
باید گفت که حتما دو کشور منافع مشترك 
فراوانی دارند که باید برای توسعه همکاری ها 

مشارکت کنند.
ایران  در  ترکیه  سفیر  تکین،  هاکان  رضا 
نیز با تقدیر از موضعی که والیتی در قبال 
ترکیه  در  گفت:  کرد  اتخاذ  ترکیه  کودتای 
پاکسازی هایی در دست انجام است چرا که 
گروه گولن همانند سایر گروه های تروریستی 

عمل نکرد.
او با اشاره به موضع ایران افزود: این حوادث 
از مواضع  ناراحت کننده بود ولی ما  بسیار 
مسووالن ایران در قبال کودتا سپاسگزاریم. 
خوشبختانه در  10 سال گذشته روابط دو 
به عمیق ترین میزان رسیده است و  کشور 
باید بگویم این حوادث دموکراسی ترکیه را 

بیش از پیش نمایان کرد.

والیتی: 

ترکیه به نقش برخی کشورها در کودتا توجه داشته باشد

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ضمن تاکید بر حداکثر استفاده 
قطعا  گفت:  گازی  و  نفتی  مشترك  میادین  ظرفیت های  از  بهینه 
و  فروشی  خام  از  پرهیز  نفت  صنعت  حوزه  در  مساله  مترقی ترین 

فرآوری کردن مجموعه محصوالت نفت و گاز است.
علی ادیانی تاکید کرد:  مترقی ترین مساله در حوزه صنعت نفت و از 
منظر اقتصاد  مقاومتی، پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده 
کشور  داخل  در  گاز  و  نفت  محصوالت  مجموعه  کردن  فرآوری  و 
با  ایران  گازی  و  نفتی  میادین مشترك  به  توجه جدی  و همچنین 

کشورهای همسایه است.
در حوزه  باال دستی  اسناد  به مجموعه  اینکه عمل  به  اشاره  با  وی 
باید مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار کرد:  توسعه صنعت نفت گشور 
اگر اولویت های ذکر شده از جمله پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش 
افزوده در برنامه ششم هم نادیده انگاشه شود، موفق به دستیابی به 
توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و رسیدن به نقطه هدف نخواهیم 

شد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در تاکید 
و توجه به توان داخلی باید یان نکته را در نظر داشت که شاه بیت 
قطعا  و  است  کشور  گاز  و  نفت  صنعت  مجموعه  مسائل  این  همه 
و  پنجم  برنامه  از  قوی تر  باید  ششم  برنامه  در  گاز  و  نفت  صنعت 
در سطح  اقتصاد  شکوفایی  شاهد  تا  شود  دیده  قبلی  برنامه های  یا 
عمومی اقتصاد ملی باشیم و هم این که از تارج سرمایه های ملی در 

میادین مشترك نفت و گاز جلوگیری کنیم.
با  رقابت  برای  مشترك  میادین  حوزه  در  کرد:   نشان  خاطر  ادیانی 
کشورهای همسایه چاره ای جز سرمایه گذاری در این بخش نداریم 
که آن هم از دو طریق قابل استحصال است یکی از طریق منابع و 
ظرفیت های داخلی و دیگری استفاده از سرمایه گذاری خارجی است.

وی افزود:  واقعیت این است که در به کارگیری از ظرفیت های داخلی 
جهت سرمایه گذاری در حوزه میادین مشترك نفت و گاز آن گونه 
که باید اقدام جدی به عمل نیاورده ایم و نتوانستیم از ظرفیت های 
فنی، مالی و تخصصی داخلی برای توسعه و بهره برداری صحیح و 
نیست؛  دولت  این  به  مربوط  این ضعف  البته  کنیم،  استفاده  بهینه 
در ادوار مختلف دولت ها چه دولت دهم، نهم و .... این ضعف وجود 
از  دولت ها  خود  زمان  اقتضای  به  باید  که  حالی  در  است؛  داشته 

سرمایه گذاری استفاده می کردیم.

وزیرارتباطات و فناوری اطالعات گفت: براساس برنامه 
کاهش قیمت پهنای باند اینترنت داخلی با بهره برداری 
از مرحله نخست شبکه ملی اطالعات، مرحله نخست 
با هفته دولت ) یکم تا هشتم  این شبکه همزمان 

شهریور ( رونمایی خواهد شد.
این  محل  در  خبری  نشست  در  واعظی  محمود 
ارزان  مردم  برای  داخلی  باند  افزود:پهنای  وزارتخانه 
می شود و این موضوع سبب خواهد شد رقابتی بین 
ارایه دهندگان خدمات شکل گیرد و افزایش کیفیت 

خدمات را به دنبال می آورد.
خود  فعالیت  دوره  در  یازدهم  دولت  افزود:  وی 
های  زیرساخت  توسعه  سر  بر  جدی  اهتمام 
ارتباطی داشته و وضعیت اکنون به گونه ای است 
که برای نیاز همه اپراتورها در زمینه پهنای باند 

قابلیت پاسخگویی وجود دارد.
مقررات  تنظیم  کمیسیون  های  تصمیم  واعظی 
ارتباطات درباره تعرفه های ارتباطی را یادآور شد 
و گفت : قیمت و کیفیت را باید درکنار هم مورد 
ارزیابی قرار داد و فقط رویکرد به سمت افزایش 

قیمت ها نباید باشد.
استفاده  میزان  افزایش  یادآورشد:  وزیرارتباطات 
مختلف،  های  درزمان  خانوار  سبد  در  اینترنت 
مردم  تا  داشته  دنبال  به  را  ها  قیمت  کاهش 
احساس نکنند به افزایش قیمت ها توجه می شود.
وی افزود: تعرفه های اینترنت ثابت و تلفن همراه 
کاهش داده شد و اکنون نرخ داده آزاد تلفن همراه 
ازای هر کیلوبایت کاهش  از نیم به 0.4 ریال به 

یافته است.
واعظی ابراز داشت: اینترنت ثابت هم از 16 تا 30 
تا  نقاط  برخی  در  یافته که  قیمت  درصد کاهش 

47 درصد هم می رسد.
گذاری  سرمایه  احتمال  درباره  وزیرارتباطات 
شرکت های خارجی در بخش آی سی تی کشور 
گفت:  برجام  از  پس  آمده  بوجود  شرایط  از  بعد 
فضای بین المللی بعد از برجام تغییر کرده و این 
به تدریج می توان مشاهده کرد، زیرا  را  تغییرها 

تاثیر سیاست خارجی تدریجی است.
وی یادآورشد: پیش از این هنگام برگزاری مناقصه، 
همه می دانستند که کدام شرکت های چینی حضور 
دارد و برنده می شود، اما با شرایط پیش آمده در پسا 
برجام رقابت باال رفته و تجهیزات با کیفیت تری وارد 

کشور می شود.
واعظی گفت: اکنون شرکت های خارجی به ایران می 
آیند و با بخش خصوصی مذاکره می کنند و دولت نیز 
نمی خواهد تصدی گر کند، آنها را به سمت بخش 

خصوصی هدایت می کند.
المللی  اپراتور بین  وزیر ارتباطات افزود: اکنون یک 
در صدد خرید 49 درصد از شرکت فیبر نوری ایران 
)ایرانیان نت( است و االن چند شرکت در حال مذاکره 

با رایتل برای شراکت در سهام آن هستند.
وی درباره زمان اعمال کاهش تعرفه های اینترنت و 
بهره مندی مردم از این مزیت گفت: وظیفه تصویب و 
ابالغ مصوبه ها بر عهده این مجموعه است که این کار 
انجام شد، اما هنوز برخی شرکت های اینترنتی برای 
کاهش تعرفه ها اقدام نکرده اند و برخی از آنها فرهنگ 

حرفه ای مشتری مداری را ندارند.
واعظی افزود: پیش از این کاهش 15 درصدی تعرفه 
های اینترنت اجرا شد که دشواری های زیادی داشت، 
اکنون به رگوالتوری گفته شده که هر کسی کاهش 
تعرفه برای مشترك نهایی داشت، از کاهش تعرفه 

زیرساخت بهره مند شود.
وزیرارتباطات خاطر نشان کرد: مردم هرجایی شاهد 
تخلف شرکتهای اینترنتی و باال رفتن قیمت های آنها 
بودند، مراتب را به شماره 195 اعالم کنند تا به سرعت 

رسیدگی شده و احقاق حق شود.
وی خواستار انعکاس مداوم نظرات مردم در رسانه ها 
شد و از روابط عمومی این وزارتخانه خواست تا روند 
رسیدگی به مشکالت مطرح شده از سوی مردم را 

اطالع رسانی کند.
واعظی درباره تعیین تکلیف تعرفه های تلفن ثابت 
پس از ارجاع به کارگروه تنظیم بازار گفت: طبق 
مصوبه های صادر شده، کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات تعرفه های پیشنهادی را در بخش تلفن 
سازمان  و  فرستاده  بازار  تنظیم  کارگروه  به  ثابت 
تنظیم مقررات و مخابرات در آن کارگروه به دفاع 
از این تعرفه ها پرداختند که درنهایت تصویب و 

ابالغ شد.
وزیرارتباطات درباره طرح ملی جابجایی اپراتور تلفن 
همراه بدون نیاز به تغییر شماره ) ترابردپذیری( شماره 
های تلفن همراه و آخرین وضعیت آن نیز گفت: این 
طرح به نفع مردم انجام شده و یک سال و نیم است 
که در این زمینه اقدام شده و قرار بود این طرح در 
27 اردیبهشت ماه افتتاح شود، اما برخی اپراتورهای 
که احساس می کردند با اجرای آن مشترکانشان را 
از دست می دهند، مدعی وجود مشکل در سیستم 
اجرای ترابردپذیری بودند ودر آخر طرح به صورت 

آزمایشی عملیاتی شد.

بهره برداری ازمرحله نخست شبکه ملی اطالعات 
در هفته دولت

با محکوم  مسئول روابط عمومی کل سپاه 
و  انگیز  تفرقه  اقدام  هرگونه  دانستن 
کرد:  تأکید  سپاه  و  ارتش  تضعیف کننده 
ارتش و سپاه ید واحده و مشت آهنین ملت 

ایران برابر جبهه ی دشمن است.
 در پی انتشار گزیده ای از اظهارات یکی از 
کارشناسان که در تاریخ 3 /4/ 89 در جمع 
دانشجویان دانشگاه تهران با موضوع »سند 
پیرامون  امریکا«،  نیروهای مسلح  راهبردی 
»ارتش« ایراد شده است، سردار سرتیپ دوم 
پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی 
مربوط  ویدئو  کرد:انتشار  اظهار  سپاه  کل 
کارشناسان  از  یکی  سخنان  از  بخشی  به 
پیرامون ارتش که در 6 سال قبل و در تیرماه 
سال 1389 و در جمع دانشجویی ایراد شده 
است، اقدامی سؤال برانگیز به شمار رفته و 
تأمل  قابل  افکنانه  تفرقه  اهداف  واسطه  به 

بوده و می تواند مورد پیگرد قرار گیرد. 
وی افزود: طرح اینگونه مسائل هرگز مورد 
تأیید سپاه نبوده و هر حرکتی که موجب 
نهادها و ساختارهای نظام مقدس  تضعیف 

جمهوری اسالمی شود محکوم است.
شریف با بیان اینکه برغم تالش های استکبار 

و  اسالمی  انقالب  معاندین  جبهه  و  جهانی 
ملت ایران، ارتش جمهوری اسالمی و سپاه 
و  منویات  تحت  اسالمی  انقالب  پاسداران 
تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل 
کامل، شجاعانه  و هماهنگی  در وحدت  قوا 
خود  خطیر  مأموریت های  به  سلحشورانه  و 
می پردازند، تصریح کرد: هرچند حدود، ثغور 
و عرصه های مأموریت و وظایف ارتش و سپاه 
تفاوت هایی با یکدیگر دارند اما این دو سازمان 

با هماهنگی، هم افزایی و همکاری های همه 
جانبه، ایران اسالمی را بعنوان قدرت ممتاز 
منطقه ای و در شرایط پرآشوب و پرفتنه ناشی 
از  تکفیری  تروریسم  و  نیابتی  از جنگ های 
امنیت پایدار و مثال زدنی برخوردار ساخته اند 
و همین نقش آفرینی های سترگ و راهبردی 
جبهه دشمنان داخلی و خارجی را بیمناك 

ساخته است.
وی سپاه و ارتش را یک روح واحد که در 

است  شده  جاری  سازمان  دو  این  کالبد 
دانست و تأکید کرد: ارتش و سپاه ید واحده 
و مشت آهنین ملت ایران برابر جبهه دشمن 
است و هرگونه تالش برای تضعیف و ایجاد 
و  مسلح  نیروهای  بین  شکاف  و  اختالف 
به شکست  محکوم  کشور  و  انقالب  مدافع 

است. 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
خاطر نشان کرد: حافظه تاریخی ملت ایران 
غیرتمند  و  غیور  ارتشیان  می دهد  گواهی 
طی 38 سال اخیر همراه با پاسداران انقالب 
اسالمی و سایر نهادهای امنیتی، اطالعاتی 
جنگ  آن  درخشان  نقطه  که  انتظامی  و 
تحمیلی جهانی هشت ساله و دفاع مقدس 
پیروزمند است، توطئه ها و نقشه های شوم 
نظام سلطه و استکبار را خنثی و آنان را با 

شکست های خفت بار مواجه ساخته اند.
پایـان  در  سـپاه  عمومـی  روابـط  مسـئول 
اظهـار امیـدواری کرد کارشـناس مورد نظر 
برای رفع سـوء برداشـت های ایجاد شـده و 
ناامید سـاختن دشـمنان و بدخواهان ایران 
اسـالمی در خصـوص ویدئـو منتشـر شـده 

شـفاف سـازی نماید.

سخنگوی سپاه پاسداران:

ارتش و سپاه، مشت آهنین ملت ایران برابر جبهه دشمن است

مترقی ترین مساله در صنعت نفت 
پرهیز از خام فروشی
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ايران ساخت، فرهنگي که بايد فراگير شود
é پرویز کرمی

دبير ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوري و اقتصاد دانش بنيان

ترديدي  قضيه  اين  اصل  در  ما  از  هيچکدام 
نداريم که توليد داخل را بايد تقويت کنيم. ما 
همه ميدانيم بلکه آرزو داريم تا کشورمان مسير 
پيشرفت را به سرعت طي کند و هرچه زودتر به 

قله هاي رشد و کمال برسد. همه ايرانيها، حتي ايرانيهايي که امروز 
اند خواهان عزت و  اروپايي و آمريکايي شده  به داليلي شهروندان 
سربلندي کشورشان هستند و هرجا خبري بشنوند که از پيشرفت 

ايران و ايراني حکايت کند، شادمان ميشوند.
روندگان  اما  ميکند  باز  را دولت  داخلي  توليد  راه  است که  درست 
اصلي اقشار مختلف مردمند. دانشجويان، کارمندان، کارگران، معلمها، 
کاسبها، توليدکننده ها، مصرف کننده ها و خالصه اينکه همه مردم 
ايران، در هر کجا که باشند، به عشق ايران هم که شده بايد وارد 
اين راه شوند و اين فرهنگ را به عنوان يک اصل بديهي و مثبت جا 
بيندازند که رشد و توسعه ايران ميسر نميشود مگر با رشد و توسعه 

توليد ملي.
 البته کار اگرچه روي کاغذ ساده و شورانگيز و دستيافتني است اما در 
عمل بسيار سخت و صعب است و هزاران مانع و رادع مقابل خود دارد. 
اين راه، آزادراهي نيست که از آن راحت و آسوده و پرسرعت و ايمن 
خود را به مقصد برسانيم بلکه راهي است سنگالخ و پر از دست انداز و 
گاه پرمخاطره. براي تقريب به ذهن بايد عرض کنم که همه تابلوهاي 
اخطاري که در جاده ها ميزنند تا راننده حواسش را جمع کند، از 
قبيل خطر ريزش کوه، خطر لغزنده بودن جاده، خطر ورود حيوانات 
وحشي و اهلي و از اين قبيل، همه شان در جاده رشد و رونق توليد 
ملي هم هستند. منظورم اين نيست که روندگان اين راه را بترسانم 
و از پيمودن اين مسير منصرفشان کنم بلکه ميخواهم يادآوري کنم 
که براي طي اين طريق جديت و سختکوشي و شجاعت و ايمان و 
خردمندي و هوشياري و استقامت الزم است. نظام سلطه به هزار و 
يک دليل و مهمتر از همه براي حراست از سودهاي کالني که ميبرد 

ما را به حال خودمان وا نخواهد گذاشت.
روي  دست  زدند  جيب  به  کالن  منافع  واردات  قَِبل  از  که  آنهايي 
دست نخواهند گذاشت تا ما توليد داخليمان را رونق بدهيم. نزديک 
صد سال فرهنگسازي کرده اند و روي مغز و دل »ما« کار کرده اند 
تا تبديل به يک باور عمومي شود که خارجيها عاقلتر و دقيقتر و 
پرحوصلهتر و باهوشتر از ما هستند و هرچه ميسازند بهتر و کاملتر 
و مفيدتر از چيزي است که ما ميسازيم. زدودن اين باور غلط آسان 
نيست و جا انداختن حرف نو به سهولت ممکن نيست. از زمان قاجار 
در ذهن و دل ما باورهايي را جا انداخته اند که فرنگيها بهتر و کاملتر 
از ما هستند و ما توان رقابت با آنها را در هيچ امري بخصوص توليد 
مايحتاج زندگي نداريم. از پس اين فرهنگسازي غلط و خطرناک بوده 

که برندهاي خارجي يکه تاز بازارهاي داخلي شدهاند.
ما سابقه زريني داريم که اگر بازخوانياش کنيم اعتماد به نفسمان را به 
ما برخواهد گرداند. اما توقف بيش از حد در اين بازبيني باعث ميشود 
که نتوانيم واقعيت دنياي امروز را بفهميم. واقعيت دنياي امروز اين 
است که غربيها بر علم و سياست و تکنولوژي سلطه پيدا کردهاند و از 
موضع برتر و باالتر با ديگران، بخصوص با شرق سخن ميگويند انقالب 
اسالمي، هيمنه غربيها را در سي و شش سال پيش شکست و به 
مردم جهان نشان داد که عليرغم اين ظاهر فريبنده، اتفاقا باطن غرب 
بسيار شکننده و متزلزل است. اما از آن روز تا اآلن غرب بيکار ننشسته 
و در صدد بازگرداندن حيثيتي است که در آن رخنه افتاده. منظور 
اينکه توليد ملي مانع سياسي هم بر سر راهش دارد و آسان نيست 
که ما وارد شويم و در صورت توفيق بازار را به دست بگيريم. بحث 
اقتصادي هم جدي است. ايران هم به لحاظ جمعيتي و هم به لحاظ 
موقعيت ممتاز جغرافيايي جايي است که بنگاههاي اقتصادي به چشم 
بازاري پررونق به آن نگاه ميکنند. اين بازار چنان مغناطيسي دارد که 
مثال ژاپنيها حاضرند چادرمشکي توليد کنند تا مشتريهاي ايراني را از 
دست ندهند. شرکتهاي چند مليتي، غربيها، چينيها، ژاپنيها و غيره 

چنان از بازار ايران منتفع شده اند که به راحتي کنار نميروند.
بنابراين مانعتراشي ميکنند، دست به هزار کار قانوني و غير قانوني 
ميزنند تا با چنگ و دندان اين بازار را حفظ کنند. بخواهيم فهرست 
کنيم مانع و رادع بيش از اينهاست. موانع اجتماعي، موانع فرهنگي، 
موانع تاريخي... اما بر صدر همه اينها مانع عجيب و غريبي است که در 
دلمان وجود دارد و آن اين است که فکر ميکنيم »کواليتي« محصول 
غربي، حاال هر محصولي، بهتر است از کواليتي جنس داخلي، حاال 
هر جنسي. اين باور غلط را نه با مقاله و شعار ميشود از بين برد و نه 
با خواهش و تمنا و برانگيختن احساسات. يک راه حل بيشتر وجود 
ندارد که چنين مانع ذهني را از سر راه هم توليد کننده و هم مصرف 
کننده برداريم و آن اين است که بر کيفيت کاال تاکيدي موکد کنيم.

خاطرم هست که بعضي از توليد کننده ها براي اينکه متهم به بي 
کيفيتي محصول خود نشوند به دروغ روي بسته بنديشان اسم کشور 
ديگر را ميزدند. مثال توي ايران مداد رنگي توليد ميکردند اما براي 
اينکه مصرف کننده فکر نکند اين محصول بي کيفيت است روي 
جعبه اش اسم ترکيه يا جرمني را ميزدند. اما اين راه حل اشتباه است 
و جز کسادي بازار توليد داخلي حاصلي ندارد. توليد کننده ايراني 
چنان بايد روي کيفيت و مرغوبيت محصول کار کند که رفته رفته اين 
ذهنيت غلط را بزدايد. يعني همت مضاعف بايد بگذاريم تا در عمل 

نشان دهيم که مومن خود، کافر افرنگ شده ايم.

موافقت دولت مستعفی يمن 
با پيشنهاد سازمان ملل متحد

رسانه های عرب زبان از موافقت دولت مستعفی يمن با پيشنهاد 
سازمان ملل متحد برای حل بحران اين کشور خبر دادند.

به گزارش مهر به نقل از النشره، دولت مستعفی يمن موافقت خود 
را با توافقنامه پيشنهادی سازمان ملل متحد اعالم کرد.

و  يمن  بحران  به  دادن  پايان  برای  که  پيشنهاد  اين  موجب  به 
تجاوز عربستان سعودی به يمن مطرح شده است، درگيری های 
مسلحانه با عقب نشينی از صنعاء و همچنين شهرهايی همچون 

تعز و الحديده به اتمام خواهد رسيد.
يک مقام مسئول در وزارت امور خارجه کويت روز شنبه از تمديد 
پی  در  کشور  اين  ميزبانی  به  يمن  مذاکرات صلح  ای  هفته  يک 

درخواست سازمان ملل متحد خبر داده بود.
بنا بر اعالم اين مقام وزارت امور خارجه کويت مذاکرات صلح يمن 
در اين کشور تا هفتم ماه اوت ميالدی )۱۷ مرداد( تمديد می شود. 
وی در عين حال ابراز اميدواری کرد که طرف های يمنی در اين 
اين کشور  توافقی جامع و دائمی که به درگيری ها در  به  مدت 

خاتمه می دهد، دست يابند. 
الزم به ذکر است که عربستان سعودی با همراهی برخی کشورهای 
عربی و با حمايت دولت آمريکا بيش از يک سال است تجاوز به 
يمن را آغاز کرده است که در پی آن هزاران نفر از يمنی ها شهيد 
وارد  کشور  اين  های  زيرساخت  به  زيادی  خسارات  و  زخمی  و 

شده است.

واکنش محسن رضايی به 
داستان پردازی ها از دعوای ارتش و سپاه

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
ديدار خود با يکی از فرماندهان نيروی زمينی 
دوشادوش  سپاه  و  ارتش  کرد:  تأکيد  ارتش، 
البته  جنگيدند.  دشمن  با  برادرانه  و  يکديگر 
کسانی تالش می کردند مانع اين برادری شوند 

اما توفيق نيافتند.
به گزارش ايسنا، متن يادداشت محسن رضايی 
در اين رابطه که در صفحه شخصی اينستاگرام 

خود منتشر کرد، به شرح زير است:
ديروز فرصتی فراهم شد تا به ديدار و عيادت 
امير  ارتش،  زمينی  نيروی  دالور  فرمانده  از 
ويژه  نظامی  تمرين های  در  که  بروم  دادبين 
مجروح  شدت  به  ارتش  مخصوص  نيروهای 
به شکل معجزه آسايی  الهی  با عنايات  و  شد 

بهبود يافت.
دادبين از دوستان خوب من است که سابقه 
درخشان در دفاع مقدس و مبارزه با ضدانقالب 
دارد. ديدار خوبی بود، امير دادبين هم بسيار 
مقدس  دفاع  دوران  خاطرات  شد.  خوشحال 
دوشادوش  سپاه  و  ارتش  که  کرديم  مرور  را 
البته  جنگيدند.  دشمن  با  برادرانه  و  يکديگر 
کسانی تالش می کردند که مانع اين برادری 

شوند اما توفيق نيافتند.
از روزهايی ياد کرديم که راديو بغداد هر روز 
داستان هايی از دعوای ارتش و سپاه می ساخت 
و  اين دروغ های خنده دار اسباب سرگرمی ما 

را فراهم می کرد.

بررسی فوری موضوع هدايت تحصيلی 
در سازمان بازرسی کل کشور

بازرسی  موضوع هدايت تحصيلی در سازمان 
کل کشور، بررسی فوری می شود.

به  حکمی  در  سراج  ناصر  ايسنا،  گزارش  به 
و  فرهنگی  امور  بازرسی  و  نظارت  معاون 
قيد  به  تا  داد  ماموريت  سازمان  اجتماعی 
آموزش  در  تحصيلی  هدايت  موضوع  فوريت 

و پرورش را بررسی و نتيجه را گزارش دهد.
انتخاب  زمان  در  تحصيلی  هدايت  موضوع 
رشته در مدارس، مورد اعتراض گسترده دانش 

آموزان و خانواده هايشان قرار گرفته بود.

رای عدم اعتماد مجلس 
به نخست وزير تونس

به  شنبه  شامگاه  تونس  مجلس  نمايندگان 
رای  کشور  اين  وزير  نخست  الصيد‹  ›حبيب 

عدم اعتماد دادند.
تونس  مجلس  نمايندگان  رويترز؛  گزارش  به 
حضور  با  ويژه  ای  جلسه  در  شنبه  شامگاه 
›حبيب الصيد‹ نخست وزير اين کشور و پس 
الصيد  ادامه حضور  با  نظرات وی،  استماع  از 
به عنوان نخست وزير قانونی کشور مخالفت 
کردند. اين در حالی است که گمانه زنی های 
فضای  در  تعيين جانشين وی  برای  سياسی 

سياسی تونس افزايش يافته است.
دفتر رياست جمهوری تونس به تازگی اعالم 
دولت  تشکيل  سند  امضای  که  بود  کرده 
از  کشور  کردن  خارج  هدف  با  ملی  وحدت 
بحرانی است که دارای ابعاد سياسی، اقتصادی 

و اجتماعی است.
تونس  ساله   6۷ وزير  نخست  الصيد  حبيب 
غايب بزرگ امضای سند تشکيل دولت وحدت 
ملی بود و رسانه های تونسی خبر دادند که او 
حاضر به کناره گيری از قدرت برای تسهيل 

روند تشکيل دولت وحدت ملی نشده است.
اين سند نام »توافق کارتاژ« را به خود گرفت 
و 9 حزب بزرگ از جمله چهار حزب تشکيل 
تونس«  »ندای  يعنی  فعلی  دولت  دهنده 
جنبش  سال 20۱4،  مجلس  انتخابات  برنده 
حائز  حزب  دومين  »النهضه«  اسالمگرای 
»االتحاد  حزب  انتخابات،  آن  در  اکثريت 
الوطنی الحر« و نيز حزب »آفاق تونس« پای 

اين سند را امضا کردند. 
صنايع،  اتحاديه  تونس،  مشاغل  اتحاديه 
بازرگانی و صنايع سنتی و اتحاديه کشاورزی 
و صيد دريايی نيز از ديگر تشکل های امضا 
کننده سند تشکيل دولت وحدت ملی موسوم 

به توافق کارتاژ هستند.
برخی سران احزاب شرکت کننده در ائتالف 
حبيب  استعفای  خواستار  تونس  حکومتی 
الصيد از سمت نخست وزيری برای باز شدن 

عرصه تشکيل دولت وحدت ملی شده اند.
خود  کار   20۱5 سال  فوريه  از  الصيد  دولت 
نيز   20۱6 ژانويه  ششم  در  و  کرد  آغاز  را 
دست به اصالحات وزارتی گسترده ای زد اما 
انتقادها پيرامون ناکارآيی اين دولت در تحرک 
بخشيدن به چرخ اقتصاد اين کشور و مبارزه با 

فساد رو به تشديد است.

یادداشتخبر

طرف  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
قبال  در  سياسی  برخوردهای  با  مقابل 
است،  کرده  برجام  نقض  بزرگ،  شرکت های 
آن ها در ظاهر تحريم ها را برداشته اند، اما پشت 

پرده به شرکت ها توصيه هايی می کنند.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
در برنامه »متن و حاشيه«  درباره درز اطالعات 
اعالم  آژانس  اينکه  بيان  با  محرمانه کشورمان 
کرده که درز اطالعات از جانب او نبوده، گفت: 
ما به افشای بخش هايی از سند آژانس اعتراص 
نيز  آژانس  خود  و  داديم  هم  تذکر  و  کرديم 

نگرانی دارد.  
خبر  در  اينکه  به  اشاره  با  کمالوندی 
برنامه  طول  درباره  توضيحاتی  آسوشيتدپرس 
غنی سازی داده شده و البته در سند محرمانه 
که آن ها ادعا دارند به کنگره نيز تحويل شده 
است، نکاتی وجود دارد؛ گفت: تلقی ما اين است 
که سه کشور در افشای اين اطالعات نقش دارند 
و ما نيز به اين موضوع اعتراض کرديم که البته 
اگر همه اين اسناد هم افشا شود ترسی نداريم؛ 
اما نبايد اين قدر سريع در اختيار رسانه های 

بين المللی قرار بگيرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی 
می  چگونه  اينکه  درباره  اتمی  انرژی  سازمان 
توان در آينده به آژانس اعتماد کرد؟ گفت: سند 
همکاری ايران و آژانس که درباره نحوه کارکرد 
برنامه اتمی ما است؛ فوق العاده محرمانه بوده و 
اين اسناد در اختيار شورای عالی امنيت ملی 
است و مراجع ذيربط هم از آن اطالع دارند و 
اگر شورای امنيت صالح بداند آن را در اختيار 

نمايندگان مجلس نيز قرار می دهد.
اطالعات  از  بخشی  اينکه  کرد:  تاکيد  وی 
همکاری ايران و آژانس بيرون آمده، ما به آن 
بايد در اين زمينه راه حلی  اعتراض کرديم و 
پيدا کنيم. درز اطالعات تنها در ارتباط با ايران 
نيست و درباره ساير کشور ها هم وجود دارد و 
اگر اين اطالعات بخواهد به بيرون درز کند، آن 

ها هم ناراحت خواهند شد.
همکاری  سند  همه  اگر  داد:  ادامه  کمالوندی 
به  تواند  نمی  بيايد  بيرون  هم  آژانس  و  ايران 
امنيت و فعاليت های هسته ای ما ضربه بزند 
و به اندازه ای که الزم بوده تذکرات الزم داده 

شده است.
اينکه  بيان  با  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
انجام  دنبال  به  اهداف سياسی  با  رسانه هايی 
اقداماتی هستند، گفت: مشخصا دولت آمريکا با 

توجه به شرايط انتخاباتی که دارد، اين اقدامات 
را انجام می دهد. البته آژانس هم برای حفظ 
اطالعات محرمانه خود در قراردادها، منشورها و 
پروتکل ها ساز و کار خاص خود را دارد؛ اما اين 
نهاد همچون شورای امنيت تحت تاثير قدرت 

های سياسی است.
کمالوندی با اشاره به اينکه جمهوری اسالمی در 
راستای تغيير نظام ناعادالنه بين المللی حرکت 
می کند و در اين راستا وارد حوزه غنی سازی 
بايد طی کند، عنوان  شده و راهی طوالنی را 
کرد: البته اگر آژانس در طول 60 سال گذشته 
ای  هسته  سالح  به  کشورها  از  بسياری  نبود 

دست پيدا می کردند.
وی با بيان اينکه رژيم صهيونيستی علنا اعالم 
نکرده که چه تعداد بمب اتمی دارد، يادآور شد: 
متاسفانه به داليل سياسی گاهی اوقات آژانس 
بين المللی انرژی اتمی تحت تاثير قدرت های 

بزرگ است.
کمالوندی گفت: موضوع پی ام دی و قطعنامه 
22۳۱ نيز با يک تصميم سياسی حل و فصل شد.

به  اشاره  با  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
اهميت  درباره  انقالب  معظم  رهبر  منويات 
ديپلماسی، گفت: در نظام بين المللی و نهادهای 
موثر  نظامی  قدرت  و  پول  زور،  گير  تصميم 
المللی  بين  آژانس  به  که  کشورهايی  و  است 
انرژی اتمی و نهادهای اين چنينی کمک می 
کنند، از قدرت نفوذ بيشتری برخوردارند، کما 
اينکه اخيرا شاهد بوديم عربستان بان کی مون 
را تهديد کرد که ديگر به سازمان ملل کمک 
نخواهد کرد و متاسفانه اين تهديد سعودی ها 

موثر واقع شد.

وی درباره جواب قاطع آژانس مبنی بر اعتراض 
بيانيه ای  آژانس  به درز اطالعات گفت:  ايران 
صادر کرده و اعالم داشته که موافق اتهام زنی 

ايران به اين نهاد نيست.
اينکه بان کی مون  کمالوندی درباره برجام و 
گفته است از نتيجه برجام نه آمريکا راضی است 
اين موضوع توسط بی بی سی  نه آژانس و  و 
اين است  ما  اظهارداشت: توصيه  مطرح شده، 
که رسانه های ما به بی بی سی اعتماد نکنند. 
ايران  بين  کنند  می  تالش  غربی  های  رسانه 
و روسيه و ايران و آژانس شکاف ايجاد کنند. 
رسانه های خارجی بخش عمده کارشان برای 
اهداف سياسی است و بايد مراقب باشيم اين 

نوع گزارشات مستند باشد.
کمالوندی در پاسخ به اين سوال که آيا ما نقض 
برجام کرده ايم يا خير، عنوان داشت: وظيفه 
پايش  و  اتمی رصد  انرژی  المللی  بين  آژانس 
موضوع است و تاکنون 2 گزارش ارائه داده و 
گزارش سوم آژانس بين المللی انرژی اتمی يک 

ماه ديگر منتشر می شود.
وی درباره نگرانی رئيس سازمان انرژی اتمی، 
گفت: آقای صالحی هنگامی که ديد مرکل و بان 
کی مون به يک موضوع اشاره می کنند، نگران 

شد که نکند توطئه ای در کار باشد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بيان اينکه از 
سوی ما نقض برجام رخ نداده اما طرف مقابل 
های  شرکت  قبال  در  سياسی  برخوردهای  با 
بزرگ، نقض برجام کرده اند، گفت: آن ها می 
توانستند به جای اينکه به شرکت های بزرگ 
بگويند جز مسئله هسته ای؛ تحريم های حقوق 
بشری و تروريسم نيز وجود دارد، اعالم کنند که 

تحريم های هسته ای از بين رفته است و آن ها 
در ظاهر تحريم ها را برداشته اند، اما پشت پرده 
به شرکت های تجاری توصيه هايی می کنند. 
اين موضوع خوشبختانه بررسی شده و اروپايی 

ها نيز به اين موضوع واقف هستند.
کمالوندی گفت: بحث حقوق بشر و تروريسم 
تعريف متفاوتی دارد و بايد تالش کنيم تا اين 
موضوع روشن تر شود؛ چرا که طرف مقابل گروه 
های تروريستی را سازمان های آزادی بخش می 
داند و گروه هايی که برای کشورشان مبارزه می 
کنند را تروريستی می داند و اين يک برداشت 

اشتباه است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره باز طراحی 
راکتور آب سنگين اراک، گفت: طبق برجام باز 
طراحی بايد با مشارکت کشورهای مختلف و 
با مديريت ايران انجام می شد و از سال سوم 
آب  راکتور  طراحی  باز  آغاز  اجرايی  عمليات 
طراحی  تاکنون  و  شد  خواهد  انجام  سنگين 
مفهومی تمام شده و وارد مرحله جزئيات طرح 

شده ايم.
 وی يادآور شد: کارخانه آب سنگين همچنان به 
فعاليت خود ادامه می دهد و راکتور آب سنگين 
که موضوعی جدا از کارخانه توليد اين محصول 
است، با هدف کاهش توليد پلوتونيوم ساخته 
خواهد شد و هدف اصلی آن توليد ايزوتوپ برای 

دارو و مصارف صنعتی است.
کمالوندی درباره خريد آب سنگين نيز گفت: 
آمريکايی ها آب سنگين را خريدند و در واقع 
ما وارد بازار بين المللی فروش آب سنگين شده 
ايم و عالوه بر اين آب سنگين فروخته شده به 
آمريکا 99.۸ درصد خلوص دارد که در طراحی 
جديد، خلوص آب سنگين به 99.95 درصد می 

رسد.
کانال  درباره  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
کانال  اين  از  تاکنون  ما  گفت:  برجام  خريد 
ايم؛ چرا که نيازی نداشته ايم  استفاده نکرده 
و البته يکی دو مورد سفارش داشتيم تا ببينيم 

طرف مقابل چه عملکردی خواهد داشت.
می  چگونه  اينکه  درباره  پايان  در  کمالوندی 
توانيم به سرعت به شرايط قبلی بازگرديم، گفت: 
ما هيچگاه نگفته ايم به سرعت به شرايط قبلی 
باز می گرديم، بلکه می توانيم در مدت يک سال 
و نيم به ۱00 هزار سو برسيم و طرف مقابل در 
اين زمينه مدعی است که همين ظرفيتی که 
ايران دارد با بمب اتم يک سال فاصله داشته و 

ظرفيت قبلی ايران با بمب 2 ماه فاصله داشت.

کمالوندی:طرفمقابلبرجامرانقضکردهاست
نقش۳کشوردرافشایاطالعاتهستهای

نماينده تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: دو دهه پيش 
فرهنگيان  ذخيره  توسعه صندوق  دوم  برنامه  قانون  طبق 
برای کمک غير مستقيم دولت به معيشت و منزلت معلمان 
تاسيس شده و هم اکنون در رديف موسسات اقتصادی انگشت 

شمار موفق کشور است.
فاطمه سعيدی با بيان اين مطلب اظهار کرد: بانک سرمايه 
گذاری  سرمايه  فرهنگ،  پترو  معلم،  بيمه  شرکت های  و 
وبورس، ساختمان معلم، تامين مسکن، ماشين سازی اراک، 
واگن سازی پلور سبز، ايران ارقام، آلو پن، صنايع آموزشی، 
تجهيزات مدارس، پژوهش ونوآوری وسهامداری ده ها شرکت 
تشکيل  را  موسسه  اين  های  دارائی  سبد  وکوچک  بزرگ 
می دهد اما معلمان کشور باوجود ظرفيت های فراوانی که 

دارند در معادالت اقتصادی ديده نمی شوند وفرصت کثرت 
جمعيتشان همواره به نادرست، تهديد تلقی می شود.

وی افزود: بيش از يک ميليون نفر معلم رسمی در کشور داريم 
که سود حاصل از گردش مالی حقوق و مزايای اين قشر عظيم 

به جای نفع به معلمان منافع بانک دولتی را تامين می کند.
اين عضو کميسيون آموزش مجلس با بيان اينکه گردش مالی 
حقوق معلمان حدود ۳0 هزار ميليارد تومان در سال است 
گفت: ميانگين مانده حساب های معلمين در سال چند هزار 
ميليارد تومان است. بانک، اين رسوب هزاران ميليارد تومانی 
را در حالی در اختيار دارد که عوايد حاصل از آن در اختيار 
معلمان قرار نمی گيرد. سعيدی همچنين گفت: از حسابهای 
حقيقی وحقوقی، بيش از يک مليون معلم، يکصدهزار مدرسه، 
در  هيچکدام  ضروری،  وام  صندوق  و  وابسته  سازمان های 

اختيار بانک خود معلمان نيست.
عامل  بانک  کرد:  تصريح  مجلس  در  تهران  مردم  نماينده 
رسوب  از  استفاده  برای  انقالب  از  قبل  که  فرهنگيان 
حساب های حقيقی وحقوقی تاسيس شد با وقوع انقالب به 
بانک ملت تغيير نام داد و بانک سرمايه که عمده سهام آن 
متعلق به خود معلمان است، پس از ۱0 سال از تاسيس آن 
هنوز نتوانسته بانک عامل فرهنگيان شود. ضرورت دارد دراين 
شرايط اقدام عاجلی برای انتقال بی قيد و شرط حسابهای 
حقيقی وحقوقی پر گردش ومستمر به بانک عامل خاص 

فرهنگيان صورت پذيرد.0

مديرکل سياسی و انتخابات استانداری کرمانشاه، ادعای 
استعفا يا برکناری استاندار کرمانشاه را ›کذب‹ دانست 
و  يازدهم  دولت  مخالفان  پرداخته  و  ساخته  را  آن  و 

مديريت استان عنوان کرد.
امير شاه آبادی افزود: اين بحث ها شايعه است و صحت 

ندارد.
او از سفر کاری رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی 
طی روزهای آينده به کرمانشاه خبر داد و گفت که در 
اين سفر ›بی اساس بودن ادعای تغيير استاندار‹ کامال 

روشن می شود.
به اعتقاد شاه آبادی، منشا اين شايعه مخالفان دولت در 
استان هستند که همواره به دنبال ايجاد فضای نااميدی 

در کرمانشاه بوده اند.
در  استاندار  استعفای  يا  تغيير  موضوع  طرح  گفت:  او 
عمران  و  توسعه  روند  به  خدشه  باعث  کنونی  شرايط 

استان می شود.
طی روزهای اخير مطالب زيادی در برخی سايت ها و 
شبکه های مجازی در باره احتمال استعفا يا برکناری 

اسدا... رازانی، استاندار کرمانشاه منتشر شده است.
برخی کانال های خبری در شبکه اجتماعی تلگرام حتی 
اقدام به معرفی گزينه های جايگزين رازانی هم کرده اند 

و تا چهار گزينه احتمالی هم پرده برداری شده است.

تکذيب تغيير يا استعفای 
استاندار کرمانشاه

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با انتقاد 
از نگاه غربی ها به مسئله مجازات اعدام در 
جرائم مواد مخدر گفت: نگاه غرب بی اساس 

و بی منطق است.
محمد جواد الريجانی در نشست خبری با 
گراميداشت روز حقوق بشر اسالمی گفت: 
بايد چهره حقيقی حقوق بشر به دنيا عرضه 
اسالمی  بشر  حقوق  قالب  در  اين  و  شود 
و  جامع  دين  اسالم  که  چرا  است  ممکن 

زنده است.
بيان  با  قوه قضاييه  بشر  دبير ستاد حقوق 
اينکه اسالم يک دين جهان شمول است، 
اسالم جای  در  نژادها  و  رنگها  افزود: همه 

دارند و متعلق به همه است.
وی به جايگاه حقوق بشر اسالمی در نظام 
جمهوری  اسالمی اشاره و تصريح کرد: به 
تجربه های دنيا ارزش می نهيم اما غرب در 
به حقوق  نگاه خودمحوری  اخير  ۷0 سال 
تجربه  را  مسئله  اين  و  است  داشته  بشر 

سکوالر-ليبرال می داند.
تفکر  تحميل  کرد:  تصريح  الريجانی 
موضوع  بشر  حقوق  عنوان  تحت  سکوالر 
به طوری  خودمحورانه و تحميل گر است 
که اگر کسی نگاه آنها را قبول نداشته باشد 

تحت آماج اتهامات قرار می گيرد.

وی افزود: موضع غرب در برابر حقوق بشر 
کشورها  ساير  ارزيابی  در  و  است  منافقانه 
هم رفتاری دوگانه دارند و امروز شاهد اين 
هستيم که در قالب حقوق بشر شهروندان 
خود و ديگر کشورها را در زندانهای مخوف 

نگاه می دارند.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با افتضاح 
مستعد  کشورهای  برخی  رفتار  دانستن 
گفت: برخی کشورها در نقض حقوق بشر 
با هزينه کردن به دنبال تحقق اهداف غرب 
افول  به  بيانگر  اين مسئله هم  که  هستند 

رفتن حقوق بشر غربی است.
وی افزود: بزرگداشتی که برای حقوق بشر 
اسالمی تعيين می کنيم برای نشان دادن 
در  و  اسالم  در  بشر  حقوق  واالی  جايگاه 

نظام جمهوری اسالمی است.
اعطای سومين جايزه حقوق بشر اسالمی

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در ادامه 
به اعطای جايزه حقوق بشر اسالمی اشاره 
برای  هفته  اين  چهارشنبه  کرد:  تصريح  و 
به  اسالمی  بشر  حقوق  جايزه  بار  سومين 

فعاالن اين حوزه اعطا خواهد شد.
الريجانی در خصوص تدوين منشور حقوق 
بشر  حقوق  ستاد  همکاری  و  شهروندی 
رابطه گفت: هر حرکتی که سبب  اين  در 
اسالمی  تفکر  بر  مبتنی  رفتارهای  تقويت 
باشد  شهروندی  حقوق  تحقق  راستای  در 
را ارزشمند می دانيم البته اين منشور بايد 
در مجلس مطرح شود و ستاد حقوق بشر 
هم همکاری الزم را در اين خصوص خواهد 

داشت.
از  اعدام  مجازات  حذف  با  رابطه  در  وی 
هنوز  قانون  گفت:  مخدر  مواد  مجازات 
تغيير نکرده است و نبرد ما با مسئله مواد 
مخدر و جرائم آن بی امان است. سوالی که 
رئيس قوه هم مطرح کردند لزوم بازنگری 

در رابطه با قانون و کارآمدی آن بود.
الريجانی تصريح کرد: کشت مواد مخدر در 
افغانستان بعد از حضور ناتو، 40برابر شده 
است و به شوخی هم گفته بودم که ژنرال ها 
و سناتورها پس از جنگ در آن کشور اقدام 

به استفاده می کنند.

هزينه  به  اشاره  با  بشر  حقوق  ستاد  دبير 
مواد  با  مبارزه  با  رابطه  در  دالری  ميليون 
توليدات  از  نيمی  کرد:  تصريح  مخدر، 
افغانستان به ساير کشورها سرريز می شود 
و اين درحالی است که ما شهيدان بسياری 

هم در اين رابطه داده ايم.
با  از رفتار غربی ها در رابطه  انتقاد  با  وی 
مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر گفت: 
معتقديم  و  است  اساس  بی  ها  غربی  نگاه 
اعدام  مجازات  بايد  سنگين  جريان  برای 
هم  قصاص  امر  در  باشد.  داشته  وجود 
وجود  آن  در  بشر  برای  حياتی  معتقديم 

دارد و به نوعی التيام اجتماعی است.
به گفته وی، نزديک به 50درصد از موارد 
قصاص منجر به رضايت می شود که يک 
اجتماعی سالم است و قصاص هم  فرآيند 

حق مردم است و نه حق حکومت.
محمد جواد الريجانی در پاسخ به سوال مهر 
ايران  اسالمی  پاسخ جمهوری  با  رابطه  در 
در  انگليس  امور خارجه  وزارت  به گزارش 
رابطه با حقوق بشر ايران گفت: در گزارش 
اخير، خودشان اقدام به اعتراف فعاليت ها 
در  که  کنند  می  بيان  و  کرده  ايران  عليه 
و  ها  تحريم  ليست  در  گرفتن ۷0نفر  قرار 

پرونده سازی ها عليه نظام نقش داشتند.

محمد جواد الریجانی:

قصاص حق حکومت نيست

صندوق ذخيره فرهنگيان
کمک به منزلت و معيشت معلمان
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نبودبودجهکافیبرایتامینزیرساختهای
انتخاباتالکترونیکی

بعيد         کرد:  تاکيد  اسالمی  شورای  مجلس  در  قائنات  مردم  نماينده 
می دانم انتخابات 96 تمام الکترونيکی در سراسر کشور برگزار شود،  

دولت به لحاظ اقتصادی توان تامين زير ساخت ها را ندارد.
فرهاد فالحتی با اشاره به استقبال شورای نگهبان از برگزاری انتخابات 
به صورت الکترونيک، اظهار داشت: اگر به سمت برگزاری انتخابات به 
صورت تمام الکترونيکی در ايران پيش برويم، هم در هزينه برگزاری 
انتخابات صرفه جويی می شود و هم از بسياری از حواشی های برگزاری 

انتخابات از جانب برخی گروه ها و افراد رفع می شود.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دهم در خصوص تامين 
زيرساخت های برگزاری انتخابات الکترونيکی گفت: با توجه به اينکه 
داشتن  دليل  به  گذشته  های  دوره  در  را  انتخابات  برگزاری  تجربه 
مسئوليت اجرايی دارم، می توان به جرأت گفت تا برگزاری انتخابات 

تمام الکترونيکی در سراسر ايران فاصله داريم.
وی ادامه داد: در بسياری از مناطق دور افتاده و محروم حتی دستگاه 
ساده کامپيوتری وجود ندارد و نمی توان در برخی مناطق از جمله 
مناطق مرزی دستگاه های الکترونيکی را حمل کرد. از سوی ديگر با 
توجه به وضعيت اقتصادی نامناسب دولت، وزات کشور نمی تواند هزينه 
های الزم برای تامين زير ساختهای انتخابات الکترونيکی را فراهم کند.

فالحتی تاکيد کرد: اگر قرار است انتخابات الکترونيکی در کشور برگزار 
شود بايد وزارت کشور و شورای نگهبان نشست هايی برای رفع موانع و 

نگرانی ها برگزار شود.
با بيان  عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی 
اينکه بعيد می داند انتخابات سال 96 تمام الکترونيکی برگزار شود 
اظهار داشت: به نظر برخی شهرها و شهرستان ها که امکانات الزم را 
دارند  انتخابات را الکترونيکی برگزار کنند و درمناطق ديگر انتخابات به 
صورت سنتی برگزار می شود تا زمينه برای انتخابات تمام الکترونيکی 

در سراسر کشور در دوره های بعدی فراهم شود.

ممنوعیتاعزامگردشگرانبهترکیهتابرقراریامنیت
عضو کميسيون فرهنگی مجلس معتقد است به دليل وجود وضعيت 
فوق العاده در کشور ترکيه، شرکت های هواپيمايی اين کشور بايد به 

گردشگران ايرانی جهت لغو سفرشان جريمه پرداخت کنند.
سفر  از  ممانعت  ضرورت  بر  تأکيد  ضمن  سعيدی  محمداسماعيل   
اين  امنيت کامل در  تا زمانی که  ايرانی به کشور ترکيه  گردشگران 
کشور ايجاد شود، گفت: با توجه به انفجارهای رخ داده و وجود وضعيت 
تورهای  نبايد  ايرانيان  جان  حفظ  برای  ترکيه،  کشور  در  فوق العاده 

گردشگری اقدام به اعزام مسافران کنند.
تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی در  نماينده مردم 
»ايران هرچه  اينکه  بر  مبنی  ترکيه  به درخواست مسئوالن  واکنش 
سريع تر ممنوعيت ارائه خدمات آژانس های مسافرتی ايران برای سفر به 
ترکيه را لغو کند«، گفت: تا زمانی که تضمينی جهت حفظ امنيت جان 
گردشگران ايرانی از سوی ترکيه ها به دستگاه ديپلماسی کشورمان ارائه 

نشود، مسئوالن ترکيه نبايد چنين سخنانی مطرح کنند.
وی با بيان اينکه طلب جريمه و خسارت توسط شرکت های هواپيمايی 
کشور ترکيه از  طرف های تجاری کشورمان به خاطر خاطر لغو تورها 
و پروازها جای تعجب دارد، ادامه داد: بر اساس قوانين هواپيمايی در 
شرايط »فورس ماژور«، ايرالين ها نه تنها نبايد غرامتی دريافت کنند، 

بلکه خسارت های تحميلی را هم بايد بازگردانند.
و  اينکه سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی  به  اشاره  با  سعيدی 
گردشگری با همکاری وزارت امور خارجه بايد نسبت به اقدامات کشور 
ترکيه واکنش نشان دهند، تصريح کرد: اگرچه از شرايط به وجود آمده 
در ترکيه راضی نيستيم ولی از فرصت کنونی می توان برای تقويت 
گردشگری داخلی بهره مناسبی برد و رونق خوبی در عرصه گردشگری 

داخلی ايجاد کرد.
اينکه  بيان  با  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کميسيون  عضو 
شرکت های گردشگری نبايد از شرايط بوجود آمده سوءاستفاده و از 
شهروندانی که از سفر به ترکيه منصرف شده اند جريمه ای اخذکنند، 
خاطرنشان کرد: دريافت خسارت و جريمه از گردشگران ايرانی توسط 
شرکت های داخلی خالف است و مسئوالن سازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری بايد نسبت به برخورد با اين موضوع واکنش 

مناسبی داشته باشند.

تقدیمالیحهبرنامهششمتوسعهبههیئترئیسهمجلس
عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمی، از تقديم اليحه برنامه ششم 

توسعه به مجلس خبرداد.
 غالمرضا کاتب از تقديم اليحه برنامه ششم توسعه به مجلس خبر 
داد و گفت:اليحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور مشتمل بر اهداف کمی،کالن و بخشی؛ پيش بينی منابع مالی و 
اولويت ها و احکام مورد نياز است که توسط دولت تقديم مجلس شورای 

اسالمی شد.
نماينده مردم گرمسار در مجلس شورای اسالمی،با اشاره به جزييات 
اليحه جديد برنامه ششم توسعه ارائه شده به مجلس افزود:در اليحه 
مذکور ،رشد اقتصادی متوسط ساليانه ۸ درصد و ضريب جينی 0.۳4 
در سال پايانی برنامه ديده شده است و همچنين متوسط رشد ساالنه 
اشتغال تا پايان برنامه ششم توسعه ۳.9 درصد در زمينه اهداف کمی 

افزايش خواهد يافت.
وی ادامه داد: متوسط رشد ساالنه سرمايه گذاری تا پايان برنامه ششم 
۱5.4 درصد افزايش می يابد و ميزان رشد اقتصادی به دست آمده از 

رشد ساالنه بهره وری به 2.۸ درصد می رسد.
در  شده  پيش بينی  محوری  مسائل  و  اولويت ها  اينکه  بيان  با  کاتب 
برنامه ششم توسعه در خصوص موضوعات خاص راهبردی به مسائل 
آب و محيط زيست می پردازد، يادآور شد:اليحه جديد در موضوعات 
شهرها  حاشيه  و  مکران  سواحل  توسعه  شامل  محور  مکان  خاص 
و در موضوعات خاص بخش پيشروی اقتصاد شامل معدن و صنايع 
اطالعات  فناوری  ريلی-  نقل  و  حمل  و  معدنی،گردشگری،ترانزيت 
و ارتباطات و انرژی که از پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد 
برخوردار هستند  اولويت  از  بودجه ريزی ساليانه  در  و  بوده  مقاومتی 

می پردازد.
کرد:موضوعات  اسالمی،تصريح  شورای  مجلس  رئيسه  هيئت  عضو 
خاص کالن فرابخشی همانند محيط کسب و کار، اشتغال، تأمين منابع 
مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومان و فقرا که در راستای 
برنامه های اقتصادمقاومتی و اولويت در برنامه های تامين اعتبار بودجه 

است،از محوريت های اصلی در اليحه مذکور است.

خبر

تشکیلکمیتهتخصصیبررسیعلتفوت
همزمانسهبیماردیالیزیدراهواز

نماينده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی، از 
تشکيل کميته تخصصی برای بررسی علت فوت 
هم زمان سه بيمار دياليزی در اهواز خبر داد و گفت: 
طی چند روز آينده کميته مذکور نتيجه نهايی را 

اعالم خواهد کرد.
پرونده  وضعيت  آخرين  درباره  يوسفی  همايون 
مسموميت چهار بيمار دياليزی در اهواز و مرگ سه 
تن از آنها، افزود: اين افراد در بيمارستان سينای 
اهواز دياليز شدند که هم زمان در همان روز نيز 50 
بيمار نيز تحت دياليز قرار گرفته بودند اما چند روز 
بعد سه نفر از اين افراد به جهت مسموميت مراجعه 

کردند و به واسطه دو الی سه روز فوت شدند.
نماينده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: اکنون کميته ای تخصصی و فوق تخصصی 
در رشته های مربوطه با هماهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز تشکيل شده تا موضوع مربوطه را 

مورد پيگيری و بررسی قرار دهند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، تصريح کرد: 
بدون شک بايد از هرگونه اظهارنظر غيرکارشناسی 
کميته  تا  کرد  خودداری  موضوع  اين  به  نسبت 
تخصصی نتيجه بررسی خود را اعالم کند که به 
نظر می رسد طی دو تا سه روز آينده کميته مذکور 
نتيجه را نهايی کند.وی يادآور شد: بيماران دياليزی 
بدنشان  ايمنی  سيستم  بودن  ضعيف  جهت  به 
ممکن است بيش از ديگران تحت تاثير بيماری 
زمينه  اين  در  نبايد  اما  بگيرند  قرار  عفونی  های 

اظهارنظرهای غيرکارشناسی کرد.
 سه بيمار دياليزی در بيمارستان سينای کارون در 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته جان 

خود را از دست دادند.

تولید؛تشنهنقدینگی
شورای  مجلس  اقتصادی  عضوکميسيون 
افزايش  نقدينگی  حجم  اينکه  بيان  با  اسالمی، 
يافته اما قدرت خريد اکثريت مردم کاهش يافته 
است،گفت:دراقتصاد کشور متولی مشخصی برای 

ساماندهی نقدينگی باال وجود ندارد.
محمود شکری، درخصوص افزايش حجم نقدينگی 
گفت:در دولت گذشته رشد حجم نقدينگی وجود 
داشت که اين موضوع همچنان تداوم يافته است.  

نماينده مردم تالش،رضوانشهر و ماسال درمجلس 
افزايش  با  داد:بطورطبيعی  اسالمی،ادامه  شورای 
باال  جامعه  در  بايد  مردم  خريد  نقدينگی،قدرت 
رود؛اين درحالی است بسياری از خانوارها متوسط و 

کم درآمد از کاهش قدرت خريد گاليه دارند.
اين نماينده مردم درمجلس دهم،افزود:بايد مشخص 
شود بيشترين بخش نقدينگی دراختيار چه کسانی 
است و صرف چه اموری می شود؛ به دليل اينکه 
براساس آمار اين نقدينگی های بصورت قابل توجه 

سرمايه گذاری نشده است.
 شکری با بيان اينکه بخشی از نقدينگی صرف 
متولی  کشور  است،افزود:دراقتصاد  شده  قاچاق 
مشخصی برای ساماندهی نقدينگی باال وجود ندارد.

وی بابيان اينکه بخش توليد تشنه نقدينگی است، 
و  اقتصاد  وزارت  مانند  اقتصادی  افزود: مسئوالن 
بانک مرکزی، بايد با برنامه ريزی نقدينگی ها را 
درجهت سرمايه گذاری سوق دهند؛البته بخش 
صنعت نيز بايد زمينه جذب سرمايه را فراهم کنند 

تا نقدينگی به سمت بازار داللی کاذب نرود.  

تعللدرثبتآثارجهانیمنطقه
شمالغربایران

آذربايجان شرقی  استان  نمايندگان  عضو مجمع 
مجلس با بيان اينکه اين مجمع پيگير وضعيت 
جنگل های هيرکانی است، گفت: 2 ميليون هکتار 
اين جنگل در ايران و تنها 50 هکتار در جمهوری 
آذريابجان  جمهوری  ولی  گرفته،  قرار  آذربايجان 

به دنبال دست اندازی به داشته های ايران است.
با اشاره به اهميت ثبت جهانی  سلمان خدادادی 
جنگل های هيرکانی که از منطقه هيرکان جمهوری 
آذربايجان آغاز و تا استان گلستان در ايران امتداد 
مشترکات  ايران  اينکه  به  توجه  با  گفت:  دارد، 
فرهنگی و جغرافيايی بسياری با کشورهای همسايه 
دارد، بايد برای حفظ اين سرمايه ها در عرصه های 
ملی و جهانی تالش کند چراکه کشورهايی مانند 
آذربايجان در اين زمينه بسيار فعال عمل کرده و 
در بيشتر مواقع به دنبال دست اندازی به داشته های 
ايران هستند؛ لذا بايد توجه بيشتری به اين ميراث 

فرهنگی و جغرافيايی ايران داشت.
نماينده مردم ملکان در مجلس ادامه داد: سازمان 
ميراث فرهنگی و ديگر دستگاه های مرتبط بايد با 
يک پرونده جامع از اين جنگل در يونسکو حضور 
پيدا کرده و با توجه به اينکه 2 ميليون هکتار اين 
در جمهوری  هکتار  تنها 50  و  ايران  در  جنگل 
آذربايجان قرار گرفته، مانع از ثبت اين جنگل به 
نام آن ها شد.   وی درباره آخرين وضعيت احداث 
به گفته  اين جنگل که  سد »شفارود« در جوار 
کارشناسان آسيب های بسياری برای آن به همراه 
خواهد داشت و سبب عدم قبول ثبت جهانی اين 
جنگل از سوی يونسکو خواهد شد، توضيح داد: 
ساخت »سد شفارود« چندين سال مورد اختالف و 
چالش مسئوالن وزارت نيرو، محيط زيست، ميراث 
فرهنگی و مسئوالن محلی قرار گرفته است در 
حالی که وزارت نيرو از طرفی اصرار به مهار آب ها 
اما سازمان های  و حل يک سری مشکالت دارد 
محيط زيست و ميراث فرهنگی با احداث اين سد 

به دليل تخريب جنگل هيرکانی مخالف هستند.

خبر

مجلس  اجتماعی  کميسيون  عضو 
افزايش آسيب های اجتماعی در کشور 
را نتيجه بی توجهی مسئوالن و ضعف 
برشمرد  مسئول  دستگاه های  عملکرد 
آسيب  به  مسئوالن  نگاه  نوع  وگفت: 

های اجتماعی بايد تغيير کند.
اظهارات  تاييد  با  رضايی  مسعود 
اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئيس 
تعداد  گسترش  اينکه  بر  مبنی  کشور 
مسئوالن  توجهی  بی  نتيجه  زندانيان 
تصريح  است،  اجتماعی  آسيب های  به 
های  آسيب  شيوع  متاسفانه  کرد: 
توجهی  بی  نتيجه  درکشور  اجتماعی 
های  دستگاه  ضعف  و  مسئوالن 
و  پذيرش  که  حالی  در  است  مسئول 
باور به آسيب های اجتماعی در کاهش 

آنها بسيار موثر است.
نماينده مردم شيراز در مجلس شورای 

به  مسئوالن  نگاه  نوع  تغيير  لزوم  بر  اسالمی، 
آسيب های اجتماعی تاکيد کرد و يادآور شد: 
اول شيوع آسيب های  بايد در وهله  مسئوالن 
اجتماعی را در کشور باور داشته سپس با در 
نظر گرفتن نوع و ميزان به دنبال راهکارهای 
اصولی و فنی برای رفع آنها باشند؛ تا زمانيکه 
تغيير  کشور  در  اجتماعی  آسيب های  به  نگاه 
بود  نخواهيم  آن  کاهش  شاهد  تنها  نه  نکند 
شده  افزوده  آنها  ميزان  بر  روز  به  روز  بلکه 
در  را  کشور  و  خانواده ها  امنيت  و  سالمت  و 

معرض تهديد جدی قرار می دهد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، از نوع نگاه 
اجتماعی  های  آسيب  با  مواجهه  در  امنيتی 
اجتماعی  های  آسيب  گفت:  و  کرد  انتقاد 
نگاه  با  نمی توان  را   ... و  طالق  اعتياد،  مانند 
ناکارآمدی  زيرا  داد  کاهش  سلبی  و  امنيتی 

اين راهکارها به درستی اثبات شده است.
وی با تاکيد بر اينکه بايد در کنار پرداختن به 
مسائل اجتماعی مسائل فرهنگی را نيز مدنظر 
قرار دهيم، يادآور شد: اگر مسائل فرهنگی در 
توان  نمی  نشود  ديده  اجتماعی  مسائل  کنار 
شاهد کاهش آسيب های اجتماعی در کشور 

بود.
عضو کميسيون اجتماعی در مجلس دهم،  بر 
لزوم توجه به غنی سازی اوقات فراغت جوانان 
برای پيشگيری از آسيب های اجتماعی تاکيد 
گسترش  به  بايد  مسئوالن  افزود:  و  کرد 
موسيقی،  ورزش،  مانند  فرهنگی  برنامه های 
اوقات  در جهت  مناسب  کنسرت های  و  تئاتر 
فراغت جوانان توجه داشته باشند زيرا جوانان 
برای گذران اوقات فراغت خود به تفريح سالم 
نياز داشته و همانطور که ۸ ساعت شبانه روز 
به کار اختصاص دارد بايد برای ۸ ساعت ديگر 

تا  شود  طراحی  فرهنگی  مناسب  های  برنامه 
جوانان به سمت آسيب های اجتماعی و ديگر 

تفريحات ناسالم گرايش پيدا نکنند.
رضايی شيوع آسيب های اجتماعی را معلول 
خطر  کرد:  تصريح  و  دانست  بيکاری  معضل 
نباشد  بيشتر  امثالهم  و  داعش  از  اگر  بيکاری 
پايه  موريانه  مانند  بيکاری  زيرا  نيست  کمتر 
می  درون  از  و  کرده  سست   را  کشور  های 
معرض  در  را  کشور  امنيت  نوعی  به  و  خورد 

تهديد جدی قرار می دهد.
تاکيد  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماينده  اين 
اجتماعی  های  آسيب  کاهش  برای  اينکه  بر 
بايد به صورت جدی برای رفع معضل بيکاری 
که  جوانی  داد:  ادامه  برداريم،  گام  کشور  در 
وقت خود را به بطالت گذرانده و هيچ برنامه 
گرا  پوچ  انسانی  ندارد  خود  آينده  برای  ای 
آسيب  بروز  زمينه  گرايی  پوچ  و  شد  خواهد 

های اجتماعی را آماده و مهيا می کند.
بيکاری  بحران  يابی  لزوم ريشه  بر  وی 
علت  افزود:  و  کرد  تاکيد  کشور  در 
نتيجه  شغل  نبود  شغل،  نبود  بيکاری 
نتيجه  توليد  نبودن  و  توليد  نبودن 
تا  بنابراين  است  گذاری  سرمايه  عدم 
مناسب  گذاری  سرمايه  به  که  زمانی 
توليد  نشود  توجه  توليد  بهبود  برای 
توليد  که  مادامی  و  مانده  حاشيه  در 
نداشته باشيم معضل بيکاری در کشور 
آسيب  بروز  زمينه  و  کرده  پيدا  شيوع 

های اجتماعی را فراهم می کند.
نماينده مردم شيراز در مجلس دهم، با 
در  اشتغال  بهبود  برای  اينکه  بر  تاکيد 
خصوصی  بخش  سمت  به  بايد  کشور 
بهبود شغل  برای  گفت:  کنيم،  حرکت 
دولت  به ظرفيت  فقط  نبايد  در کشور 
بايد بخش  بلکه  اکتفا کنيم  وحاکميت 
خصوصی را تقويت کرده و از ظرفيت آن برای 
بنابراين  ببريم  بهره  کشور  در  شغل  توليد 
به  راجع  مسئوالن  رويکرد  و  نگاه  نوع  اگر 
و  توليد  افزايش  راستای  در  گذاری  سرمايه 
شاهد  بايد  نکند  تغيير  کشور  در  شغل  ايجاد 
اجتماعی  معضالت  انواع  افزون  روز  افزايش 
اجتماعی  کميسيون  عضو  باشيم.  کشور  در 
اينکه  بيان  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
به  حتم  طور  به  مجلس  اجتماعی  کميسيون 
تاکيد  نگاه جدی دارد،  آسيب های اجتماعی 
وزير  با  که  اختصاصی  جلسه  اولين  در  کرد: 
از  مفصل  گويی  و  گفت  طی  در  داشتيم  کار 
ايشان تقاضا کرديم برای رفع معضل بيکاری 
آسيب  شيوع  اصلی  عامل  حاضر  حال  در  که 
های اجتماعی در کشور است گام های جدی 

تری بردارند.

لزوم تغییر نگاه مسئوالن به آسیب های اجتماعی

و  ملی  امنيت  کميسيون  رئيسه  هيأت  عضو 
دوران  در  گفت:  مجلس،  خارجی  سياست 
رياست البرادعی در آژانس بين المللی انرژی 
بوديم که اطالعات محرمانه  نيز شاهد  اتمی 
ايران در اختيار سازمان های اطالعاتی آمريکا 

و موساد قرار گرفت.
محمدجواد جمالی نوبندگانی با انتقاد از درز 
بين  آژانس  از  کشورمان  محرمانه  اطالعات 
مفاد  اساس  بر  گفت:  اتمی،  انرژی  المللی 
به  بايد  کشورها  اطالعات  آژانس،  مقررات  و 
صورت محرمانه نگهداری شده و به هيچ وجه 
نبايد اين اطالعات درز پيدا کند. اما متأسفانه 
عمل  خود  تعهدات  به  آژانس  هر صورت  در 
اختيار  در  طريق  هر  به  اطالعات  و  نکرد 

کشورهای غربی قرار گرفته است.
نماينده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی، 
رياست  دوران  در  متأسفانه  داد:  ادامه 
اتمی  انرژی  المللی  بين  آژانس  در  البرادعی 
ايران  بوديم که اطالعات محرمانه  نيز شاهد 
و  آمريکا  اطالعاتی  های  سازمان  اختيار  در 
به  اين مسئله موجب  قرار گرفت که  موساد 
شهادت رسيدن جمعی از دانشمندان هسته 
ای کشورمان شد و حال بعد از گذشته چند 

سال بار ديگر اين اتفاق تکرار شده است.
کنونی  شرايط  در  اينکه  کرد:  تصريح  وی 
آژانس در واکنش به اعتراض و شکايت ايران، 
کند،  می  تکذيب  را  اطالعات  درز  مسئله 
اين  به  ما  زيرا  ندارد،  جايگاهی  و  اهميتی 
کشورمان  اطالعات  که  هستيم  واقف  مسئله 
به صورت رسمی به کشورهای غربی از جمله 
از  اطالعات  اين  بلکه  نشده،  ارائه  آمريکا 

سوی کارشناسان و پرسنل آژانس که به اين 
کشورها وابسته هستند، منتقل شده است.

گفت:  دهم،  مجلس  در  مردم  نماينده  اين 
برای  تدبيری  ايران  بايد  در هر صورت  قطعا 
از  محرمانه  اطالعات  خروج  از  جلوگيری 
است  مشهود  مسئله  اين  البته  بکند،  آژانس 
جزء  آژانس  پرسنل  و  مقامات  رئيس،  که 
عوامل و جيره خواران آمريکا و همپيمانانش 

هستند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، افزود: به 
آژانس  کنونی  رويکرد  و  روند  اگر  حتم  طور 
بايد  ادامه پيدا کند، قطعا جمهوری اسالمی 
اين  با  خود  تعامالت  سطح  و  نوع  به  نسبت 

نهاد تجديد نظر کند.
جمالی نوبندگانی با انتقاد از بدعهدی و نبود 
رويکرد اعتمادساز از سوی کشورهای غربی به 
ويژه آمريکا، تصريح کرد: تالش اين کشورها 
ايران در  برای افشا و نشر اطالعات محرمانه 
حوزه هسته ای، نشان ميدهد که آن ها برای 
مقررات  و  قواعد  تمام  منافعشان  به  رسيدن 

بين المللی را زير پا می گذارند.
با  اتمی،  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی 
اشاره به اينکه در خبر آسوشيتدپرس توضيحاتی 
درباره طول برنامه غنی سازی داده شده و البته 
در سند محرمانه که آن ها ادعا دارند به کنگره 
نيز تحويل شده است، نکاتی وجود دارد؛ گفت: 
تلقی ما اين است که سه کشور در افشای اين 
موضوع  اين  به  نيز  ما  و  دارند  نقش  اطالعات 
اعتراض کرديم که البته اگر همه اين اسناد هم 
افشا شود ترسی نداريم؛ اما نبايد اين قدر سريع 

در اختيار رسانه های بين المللی قرار بگيرد.

فرافکنیآژانسدربارهدرزاطالعاتمحرمانهایران
مجلس  اجتماعی  کميسيون  رئيس  نايب 
تعطيالت  ساماندهی  ضرورت  بر  تاکيد  با 
کشور، گفت: پيشنهاد طرح تغيير تعطيالت 
آخر هفته به منظور افزايش تعامالت تجاری 
کارشناسی  بررسی  مورد  بايد  دنيا  با  ايران 

قرار گيرد.
پيشنهاد  ارائه  خصوص  در  رستميان  علی 
منظور  به  هفته  آخر  تعطيالت  تغيير  طرح 
افزايش تعامالت تجاری ايران با دنيا، گفت: 
از  بايد  آخرهفته  تعطيالت  تغيير  طرح 
جنبه های مختلف بررسی شود، اين موضوع 
نامناسب  هم  جهتی  از  و  مفيد  جهتی  از 
ايران کشوری مسلمان است  است؛ در واقع 
و نمی تواند خود را با کشورهای مسيحی يا 

با کليسا هماهنگ کند.
اينکه  بيان  با  نماينده مردم سلسله و دلفان 
عبادت  سمبل  ما  برای  هميشه  جمعه  روز 
کرد:  تصريح  است،  بوده  معنوی  مسائل  و 
بنابراين درباره تغيير در تعطيالت آخر هفته 
به ويژه روز جمعه بايد علما بر مبنای مسائل 
فقهی اظهارنظر کنند، البته جنبه مثبت اين 
و  کشور  تجاری  روند  تسهيل  هم  طرح 
تسريع در روند کاری مردم با سفارت خانه ها  

و تسهيل در داد وستد تجاری است.
جايگزينی  پيشنهاد  اينکه  بيان  با  وی 
تعطيلی  جای  به  شنبه  روزهای  تعطيلی 
روزهای جمعه مطرح شده است، گفت: طرح 
با  بايد  دولت  در  آخرهفته  تعطيالت  تغيير 
بررسی هر دو وجه مطرح و تاييد نظر علما 

مصوب شود.
ساماندهی  دنبال  به  رويه  وحدت  ايجاد   

تعطيالت کشور
رستميان ساماندهی کلی تعطيالت کشور را 
بر موضوع مذکور  و گفت: عالوه  يادآور شد 
در  بايد  نيز  کشور  تعطيالت  ساماندهی 
اتالف وقت،  از  اقدام  اين  قرار گيرد،  دستور 
انرژی جلوگيری و موجب وحدت  سرمايه و 

رويه می شود.
است:  معتقد  مجلس  در  مردم  نماينده  اين 
بهره وری  افزايش  برای  تعطيالت  ساماندهی 
روزهای  است،  ضروری  کشور  در  کاری 
به  و  است  زياد  بسيار  کشور  در  تعطيل 
معلمان  مانند  مشاغل  از  برخی  در  خصوص 
ساير  با  دانشگاه  کارکنان  و  پروش  آموزش و 
با  بايد  که  دارد  وجود  بسيار  تفاوت  مشاغل 
اصالح  سليقه ای  نه  و  کارشناسی  کار  انجام 

شود.
مجلس  اجتماعی  کميسيون  رئيس  نايب 
دولت ها  متاسفانه  افزود:  اسالمی  شورای 
تعطيالت کشور سليقه ای عمل  در خصوص 
ساعت  کاهش  در  موضوع  اين  و  می کنند 
است،  آشکار  رمضان  ماه  روزهای  کاری 
آسيب رسان  شتاب زده  و  سليقه ای  کارهای 
منافع  اساس  بر  ساماندهی  بنابراين  بوده، 

عمومی کشور ضروری است.
ولی ا... افخمی راد معاون وزير صنعت، معدن 
تغيير  طرح  پيشنهاد  ارائه  از  تجارت  و 
تعطيالت آخرهفته به دولت خبر داد و اين 
تجاری  تعامالت  افزايش  منظور  به  را  تغيير 
ايران با دنيا و جلوگيری از  ضرر و زيانی که 
است،  کشور  تجار  و  صادرکنندگان  متوجه 

ضروری دانست.

ضرورتساماندهیتعطیالتکشور

اينکه  بيان  مجلس،با  انرژی  کميسيون  عضو 
بيستون  پتروشيمی  حريق  اطفای  درجريان 
صنايع  ملی  شرکت  مديرعامل  »شاهدايی« 
حاضر  پتروشيمی  محل  در  ايران  پتروشيمی 
شد، اما مديرعامل پتروشيمی در محل حادثه 
حاضر نبود، علت اين امر را وجود مديران غير 

بومی و پروازی ذکر کرد.
سوزی  آتش  وقوع  به  اشاره  با  صفری،  احمد 
دريکی ازمخازن پتروشيمی بيستون کرمانشاه 
و  حادثه  وقوع  زمان  در  متاسفانه  گفت: 
»شاهدايی«  خانم  حريق  اطفای  درجريان 
پتروشيمی  صنايع  ملی  شرکت  مديرعامل 
پتروشيمی  محل  در  وزيرنفت  معاون  و 
در  پتروشيمی  مديرعامل  اما  شدند،  حاضر 
بسياری  که  خاطر  اين  به  نبود،  حاضر  محل 
و  پروازی  کشور  پتروشيمی  مسئوالن  از 
غيربومی بوده و انگيزه را در نيروی کار ايجاد 

نمی کنند.
شورای  مجلس  در  کرمانشاه  مردم  نماينده 
شايسته  کشور  در  بايد  اينکه  بيان  اسالمی،با 
افراد  بايد  گيرد،افزود:  قرار  مبنا  ساالری 
گرفته  کار  به  مهم  های  سمت  در  کاردان 

و  نشوند  گذاشته  کنار  اليق  مديران  و  شوند 
از نيروهای متخصص بومی در پتروشيمی ها 

استفاده شود.
حادثه خسارت جانی نداشته است

مخزن  داخل  که  هوايی  داد:  ادامه  صفری 
جمع شده و تابش مستقيم آفتاب به آن مواد 
موجود در مخزن به سرعت سوخته و شعله ور 

شده و سبب ايجاد حريق شده است.
جانی  خسارت  حادثه  اين  اينکه  بيان  با  وی 
نداشته است،يادآور شد: هيچ عمدی در وقوع 
خسارت  ميزان  هنوز  و  نبوده  درکار  حادثه 
در  ها  بررسی  با  که  نشده  برآورد  مالی  های 
زمان مشخص ميزان خسارات اعالم می شود.
در  ها  پتروشيمی  براينکه  تاکيد  با  صفری 

امکانات  ترين  مدرن  به  بايد   HSE سيستم 
يک  ايمنی  سيستم  شوند،افزود:در  تجهيز 
بايد  که  شده  مشاهده  ها  ضعف  سری 
و  کنيم  تجهيز  زمينه  دراين  را  خودمان 
به  و  کنيم  اعتماد  بومی  متخصصان  به  بايد 
نظرات کارشناسان و متخصصان کشور احترام 

بگذاريم.
وی با بيان اينکه درصنعت نفت هيچ عذری در 
نيست،  پذيرفتنی  ايمنی  مقررات  رعايت  عدم 
های  بدليل حساسيت  داد: خوشبختانه  ادامه 
موجود در سال های اخير به مسائل ايمنی و 
رعايت مقررات آن توجه بيشتری شده است.

شورای  مجلس  انرژی  کميسيون  عضو 
در  ايمنی  اصول  رعايت  کرد:  اسالمی،تصريح 
تجهيزات،همواره  و  انسانی  نيروی  بخش  دو 
از  بايد  که  نحوی  است،به  توجه  مورد 
جديدترين روش ها برای اجرا و انجام اصول و 
مقررات ايمنی استفاده شود تا بتوان از نيروی 
سرمايه شرکت  گرانبهاترين  عنوان  به  انسانی 
تجهيزات  به  آمدن خسارت  وارد  از  و  صيانت 

مهم جلوگيری کرد.

تشریح جزییات آتش سوزی پتروشیمی بیستون

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

برابر رای شماره ۱۳9560۳۱006900۱56۱هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی کالردشت تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای سيف علی فرضی فرزند 
افراسياب      شماره شناسنامه ۱0صادره ازنوشهر   به شماره ملی 62۷9۸6۸0۱۱نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 
با بنای احداثی   به مساحت۳۱۸/۷6متر مربع قسمتی از پالک 950فرعی از ۷اصلی واقع در قريه رودبارک  خريداری 
از مالک رسمی آقای افراسياب فرضی       محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشاراولين اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد م. الف 9505۳56
تاريخ انتشار نوبت اول 95/5/۱۱تاريخ انتشار دوم 95/5/25 

هادی مال حسینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک کالردشت 

آگهیحصروراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح  مهاباد   ۳9 شماره  شناسنامه  دارای  عنايتی  قادر  آقای 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  ح   5 42۱/95/05/0۷ ش 
توضيح داده که شادروان ايران داودی بشناسنامه 5۳4 مهاباد در تاريخ 95/0۳/29 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به يک همسر 2 برادر و يک 

خواهر
۱-قادر عنايتی فرزند فتاح به شماره شناسنامه ۳9 همسر متوفی

2-فريدون داودی فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 9۷ برادر متوفی 
۳-خالد داودی فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 5۸۸ برادر متوفی 

4-قدم خير داودی فرزن مصطفی به شماره شناسنامه 242۳2 خواهر متوفی
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت پی در پی يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
ایوبی – رئیس شعبه پنجم ش ح مهاباد

آگهیفقدانسندمالکیت
 آقای/ خانم فاطمه رحيمی برغانی طبق وکالتنامه شماره ۷200 مورخ 9۳/5/2۸ دفتر خانه ۱496 تهران از وراث  مرحوم 
اسماعيل رحيمی برغانی ضمن تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده است که سند مالکيت ششدانگ يک قطعه 
باغ موقوفه بشماره ۸۸5 فرعی از ۳45 اصلی واقع در اراضی برغان  با حقابه از رودخانه دروان طبق معمول محلی مورد ثبت 
۱26۱ صفحه ۸5 دفتر جلد۱6 امالک بنام اسمعيل رحيمی برغانی ثبت و صادر گرديده و برابر سند قطعی شماره – دفترخانه- 
به متقاضی منتقل شده و به موجب سند رسمی شماره- دفترخانه- در رهن- می باشد بعلت سهل انگاری  در نگهداری مفقود 
گرديده و درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده است ، لذا مراتب به استناد تبصره  يک اصال حی به ماده ۱20 آيين 
نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی ميشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور باشد از تاريخ انتشار اين آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت به اين اداره تسليم تا 

وفق مقررات عمل گردد.
بديهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکيت المثنی 

طبق مقررات بمتقاضی تسليم خواهد شد. م/الف256
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ
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بیشاز50درصدمردماز
اضافهوزنرنجببرند

در ايران شايع ترين مشکالت تغذيه ای در کشور 
است، مردم ايران بيشتر از حد معمول غذا مصرف 
می کنند که همين امر موجب شده تا براساس آمار، 
بيش از 50 درصد مردم  از  اضافه وزن رنج ببرند و 

۱4 درصد از مردان و ۳0 درصد زنان چاق باشند.
رسول ديناروند اظهارداشت: سه موضوع غذايی در 
ديگری  غذا،  سالمت  نخست  است،  مطرح  ايران 
مشکل پرخوری و در نهايت فقر غذايی که عمال 
کسانی را دربر می گيرد که کمتر از حد معمول 
کالری دريافت می کنند، در حال حاضر کمتر از 5 
درصد از افراد جامعه ما دچار کمبود دريافت کالری 

هستند که اين مسئله در حال پيگيری است.
وی گفت: البته معضل اول و دوم در ايران شايع 
ترين مشکالت تغذيه ای در کشور است، مردم ايران 
بيشتر از حد معمول غذا مصرف می کنند که همين 
امر موجب شده تا براساس آمار، بيش از 50 درصد 
مردم  از  اضافه وزن رنج ببرند و ۱4 درصد از مردان 

و ۳0 درصد زنان چاق باشند.
رئيس سازمان غذا و دارو افزود: مسئله بعد ايمنی 
غذا است، الويت ما در وزارت بهداشت اين است 
که نخست غذاهای سر سفره مردم از سالمتی الزم 
برخوردار باشند، مردم ايران دو برابر و نيم استاندارد 
جهانی نمک مصرف می کنند، مصرف نمک ارتباط 
مستقيمی با بيماری های قلبی و فشار خون دارد که 
آسيب کليوی مهمترين ضرر آن است، مسئله بعدی 
مصرف قند است که به طور متوسط مردم ايران 25 
برابر بيشتر از حد استاندارد جهانی شکر استفاده می 

کنند که اين ميزان بايد کنترل شود.
تا  بايد تالش کنيم  ما  ديناروند خاطرنشان کرد: 
تعارض هستند  با سالمت مردم در  غذاهايی که 
را گران کنيم و حتی از فروشندگانشان مالياتهای 
سنگينی بگيريم و در مقابل اغذيه سالم را ارزان 
چنين  يک  توليدی  واحدهای  به  حتی  و  کنيم 
محصوالتی يارانه هم بدهيم، البته قانون آن موجود 
هست اما متاسفانه اجرا نشده است. براساس آما 
ايرانيان بيشترين ميانگين افزايش قد و يا اميد به 
زندگی را دارند که نشان می دهد اوضاع آنگونه هم 

که به نظر می رسد سياه نيست.

آغازسنجشپیشدبستانیها
از15مرداد

مديرکل دفتر آموزش پيش دبستانی وزارت آموزش  
و پرورش از تحقق تخصيص رديف اعتباری ويژه به 
مراکز پيش دبستانی از سال تحصيلی جاری خبر داد 
و گفت: اين اعتبار صرف توسعه مراکز پيش دبستانی 

در مناطق محروم و دوزبانه خواهد شد.
رخساره فضلی درباره آخرين وضعيت بودجه توسعه 
پيش دبستانی ها اظهار کرد: از سال گذشته پيگير 
تخصيص رديف اعتباری ويژه برای توسعه پيش 
دبستانی ها بخصوص مناطق محروم و دوزبانه بوديم.
وی افزود: اکنون تخصيص اين رديف اعتباری ويژه 
برای نخستين بار محقق شده است و 50 ميليارد 
تومان به منظور توسعه مراکز پيش دبستانی در 
مراکز  نيز  و  عشايری  و  روستايی  محروم  مناطق 

پيش دبستانی دوزبانه صرف خواهد شد.
و  خدمات  کيفی سازی  اينکه  بيان  با  فضلی 
توانمندسازی نيروی انسانی را از اين رهگذر دنبال 
خواهيم کرد عنوان کرد: هرچند اين اعتبار تکافوی 
نياز همه مراکز پيش دبستانی را در کشور نخواهد 
بر مناطق  ويژه  تمرکز  با  اما سعی می کنيم  کرد 

محروم پيش دبستانی ها را تقويت کنيم.
مديرکل دفتر آموزش پيش دبستانی وزارت آموزش 
و پرورش در ادامه با بيان اينکه در راستای کيفی 
رسمی  نيروهای  وجود  از  انسانی  نيروی  بخشی 
در پيش دبستانی ها بهره مند خواهيم شد افزود: 
آموزش وپرورش در تالش است بيش از ۱00 نيروی 
رسمی برای مهد کودک های  مناطق محروم در 

سال جاری تخصيص دهد.
فضلی با بيان اينکه امسال طرح سنجش نوآموزان 
نيز يک سال زودتر آغاز می شود و پيش بينی می 
کنيم نيمی از کودکان ما در دوره پيش دبستانی 
سنجش  گفت:  بگيرند  قرار  غربالگری  تحت  نيز 
پيش دبستانی ها از ۱5 مرداد ماه شروع می شود 
و نوآموزانی که امسال اين سنجش را انجام دهند 
سال آينده نيازی به انجام مجدد آن پيش از ورود به 
دبستان ندارند و ما مداخالت خود را برای نوآموزان 
دچار مشکل از همين امسال در دستور کار قرار 

می دهيم.

میگرنیهاشکالتوآجیل
نخورند

گفت:  اعصاب  و  مغز  بيماری های  متخصص  يک 
افرادی که مبتال به سردردهای ميگرنی هستند، 
شکالت و آجيل نخورند؛ چراکه اين خوردنی ها اين 

نوع سردرد را تشديد می کند.
دکتر مجيد غفارپور در سمينار يک روزه سردرد 
گفت: نوع بروز سردرد در افراد متفاوت است، اما 
از  ناشی  سردردهای  ابتدا  سردردها  شايع ترين 
اضطراب، استرس و فشارهای عصبی است که شيوع 

آن معموال ميان زنان و مردان يکسان است.
وی اظهار کرد: نوع دوم سردرد ميگرنی است که در 
ايران آمار دقيقی از مبتاليان به آن وجود ندارد، اما 
آمار جهانی نشان می دهد ۱0 تا ۱5 درصد زنان و 
هفت تا هشت درصد مردان به اين نوع سردرد مبتال 
هستند.استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: 
افراد مبتال به ميگرن از خوردن آجيل، شکالت و 
استفاده از عطرهای تند خودداری کنند؛ زيرا اين 
عوامل سردرد را تشديد می کند. معموال ميگرن های 
معمولی عوارضی ندارند، اما يک نوع ميگرن است 
که موجب اختالل در بينايی و فلج بخشی از بدن 

می شود.
غفارپور افزود: يک نوع سردرد ديگر نيز وجود دارد 
که  است  داخلی جمجمه  خونريزی  از  ناشی  که 
ممکن است منجر به فوت فرد شود. همچنين بروز 

تومورهای مغزی موجب سردرد می شود.

چاپکارتهوشمندوسایلنقلیهکلیدخورد

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافيک پليس راهور ناجا از کليد خوردن 
پروژه چاپ و ارسال کارت هوشمند وسايل نقليه خبر داد و گفت: توليد 
کارت هوشمند وسايل نقليه آغازشده و کارت های جديد خودرويی از اين 

پس به آدرس مالکين پست می شوند، همه هوشمند هستند.
يا  نوشماره  خودروهای  تمام  پس  اين  از  افزود:  روحی  سعيد  سرهنگ 
خودروهايی که برای تعويض پالک مراجعه می کنند، کارت هوشمند 
دريافت خواهند کرد و به اين ترتيب کارت های کاغذی قبلی به مرور زمان 

حذف خواهند شد.
وی ادامه داد: پروسه توليد کارت های قديمی بسيار زمان بر و پرهزينه بوده 
است. در سال گذشته بالغ بر چهار ميليون و 600 هزار کارت خودرو، طی 
فرايند نسبتا طوالنی توليد و به آدرس مالکين ارسال شده است، اما از مرداد 
امسال، روند توليد و ارسال کارت خودروها که همگی هوشمند هستند، 

نسبت به سال گذشته سرعت بيشتری يافته است.
روحی با اشاره به اينکه فرآيند طوالنی توليد کارت های قديمی، شامل چاپ 
دستی، نصب هالوگرام، ضرب مهر طالکوب، پرس و برش بوده است، گفت: 
با استفاده از آخرين دستاوردهای فنی کارت شناسايی هوشمند وسيله نقليه 
در چندين اليه امنيتی توليد می شود که عالوه بر تغيير در ظاهر کارت از 
لحاظ اندازه، مندرجات و رنگ نسبت به کارت های قبلی از سرعت باالتری 

در توليد برخوردارند.
معاون فنی مهندسی و خدمات ترافيک پليس راهور ناجا ادامه داد: کارت 
هوشمند وسيله نقليه که دارای ضريب ايمنی بااليی است، امکان جعل را از 
جاعلين می گيرد. اين کارت با تراشه ای که در آن تعبيه شده امکان ذخيره 
سازی اطالعات مرتبط با خودرو از جمله، مشخصات وسيله نقليه و مالک و 

ساير امکانات و اطالعات مرتبط را فراهم می کند.

کاالهایقاچاقدندانپزشکی،هزینههای
درمانیراافزایشمیدهند

رئيس اداره واردات تجهيزات دندانپزشکی اداره کل تجهيزات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: کاالهای قاچاق دندانپزشکی موجب 
شکست خوردن درمان و ايجاد هزينه های چند برابری برای بيمار می 

شوند.
از سازمان غذا و دارو، دکتر محمد مهدی گالبگيران، افزود: از آنجايی که 
هويت کاالهای قاچاق مشخص نيست، احتمال تقلبی بودن آن ها وجود 
دارد و ممکن است موجب شکست خوردن درمان و ايجاد هزينه های 
چند برابری برای بيمار و همچنين نياز به صرف زمان طوالنی برای درمان 
مجدد آن دندان خاص شده و از سوی ديگر تبحر کار دندانپزشک را زير 

سئوال می برند. 
وی ادامه داد: حتی گاهی ممکن است آسيب های غيرقابل جبران حين 

درمان نيز پيش بيايد که دندانپزشک را مجبور به کشيدن دندان کند. 
رئيس اداره واردات تجهيزات دندانپزشکی اداره کل تجهيزات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: قاچاق و ثبت نکردن قانونی 
کاال ها، موجب پرداخت نکردن ماليات و در نتيجه تضييع حقوق ديگران 
و پرداخت ماليات از جيب آنها می شود و عالوه بر آن شرکت هايی که آن 
کاالی خاص را از طريق قانونی وارد می کنند، دچار ضرر و زيان خواهند 

شد.
رئيس اداره واردات تجهيزات دندانپزشکی اداره کل تجهيزات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذا و دارو، فرار از ماليات و هزينه های گمرکی و دولتی، 
بروکراسی های اداری طوالنی و سخت، تسريع در زمان ورود کاال، ارزان تر 
شدن کاال به واسطه عدم پرداخت حقوق گمرکی و در نهايت هم قوانين 
سخت گيرانه در فرايند ارائه مجوزهای الزم را از جمله داليل ورود کاالهای 

قاچاق به بازار تجهيزات دندانپزشکی عنوان کرد.
گالبگيران گفت: ايران در حوزه تجهيزات دندان پزشکی توليدات فراوانی 

دارد که از کيفيت مناسبی هم برخوردار هستند. 

بیشفعالیواوتیسمدرحالافزایش

فوق تخصص بيماری های متابوليک با اشاره به اينکه از هر 9۸ نوزاد متولد 
شده در دنيا يک نوزاد به اوتيسم مبتال می شود، گفت: بسياری از کودکان 
بيش فعال دارای ضريب هوشی بااليی هستند که با کنترل رفتار کودک 

می توان به آينده آن کمک کرد.
شهال فرشيدی در آستانه برگزاری پنجمين سمينار کشوری مشاوره ژنتيک 
و نقش آن در پيشگيری از معلوليت با بيان اينکه بيش فعالی و اوتيسم در 
دنيا و از جمله کشور ما در حال افزايش است، اظهار کرد: از هر 9۸ نوزاد 
متولد شده در دنيا يک نوزاد به اوتيسم مبتال می شود و عالئم آن بعد از 
2 سالی بروز پيدا می کند.وی درباره بيش فعالی گفت: بيش فعالی ممکن 
است زمينه اوليه داشته باشد که با مراجعه به پزشک و درمان علت زمينه 
ای عالئم بهبود می يابد اما گاهی بدون علت زمينه ای است که برای کنترل 

رفتار دارو درمانی يا رژيم غذايی خاصی به کودک تجويز می شود.
دبير علمی پنجمين سمينار کشوری مشاوره ژنتيک در ادامه افزود: بيش 
فعالی زمانی نگران کننده و بيماری محسوب می شود که رفتار کودک از 
روند طبيعی خارج و برای کودک و خانواده خطر آفرين باشد و کودک دچار 

اختالل تمرکز، دقت و يادگيری شود.
فرشيدی تصريح کرد: زمانيکه بيش فعالی تبديل به بيماری شود کودک 
نمی تواند ارتباط مناسبی با ديگران برقرار کند بنابراين در تعامالت اجتماعی 
نيز دچار مشکل می شود.اين فوق تخصص بيماری های متابوليک در ادامه 
يادآور شد: عالئم بيش فعالی از سنين باالی ۱.5 تا 2 بروز پيدا می کند 
به همين خانواده ها به محض مشاهده عالئم بيش فعالی می توانند بايد به 
پزشک مراجعه کند تا تشخيص داده شود که آيا بيش فعالی دارای علت 
زمينه ای است يا خير.وی با بيان اينکه بيش فعالی با شيطنت های کودکانه 
متفاوت است، خاطرنشان کرد: برخی خانواده ها کودک دارای انرژی زياد و 
پرهيجان را بيش فعال می نامند اين در حالی است شيطنت های کودکانه، 
هيجان، انرژی و ... از مهم ترين خصايص طبيعی کودکان است و با بيش 
فعالی متفاوت است.دبير علمی پنجمين سمينار با تاکيد براينکه نظارت 
خانواده بر رفتار کودکان مبتال به بيش فعالی الزم و ضروری است، اظهار 
کرد: بسياری از کودکان بيش فعال دارای ضريب هوشی بااليی هستند که 

با کنترل رفتار و درمان علت آن می توان به آينده آنها کمک کرد.

افزایششبهمتکدیاندرتهران
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از عزم جدی اين معاونت برای 

فرهنگ سازی عدم کمک به متکديان پايتخت خبر داد.
مجتبی عبداللهی ، در مورد پديده شبه متکديان که به تازگی در سطح 
شهر افزايش يافته است، گفت: شبه متکديان افرادی هستند که در پوشش 
فروش گل، دستمال و غيره در خيابان و تقاطع ها عالوه بر فروش اجناس 
بی کيفيت تکدی گری نيز می کنند که متاسفانه به تازگی در سطح شهر 
تعدادشان افزايش يافته است.وی با بيان اين که حتی برخی از متکديان 
و شبه متکديان افراد غير ايرانی هستند، گفت: متاسفانه عالوه بر پديده 
تکدی گری شاهد بروز شبه  متکديان هستيم که اين افراد به محض اين که 
عوامل مسئول شهرداری را که می بينند وسايل خود اعم از گل و دستمال 
را مخفی می کنند و به متکدی تبديل می شوند! اين درحالی است که نحوه 

برخورد با متکدی بر اساس قانون متفاوت از دست فروش است.پ
با شبه  برخورد  تهران،  اجتماعی شهرداری  و  فرهنگی  معاون  گفته  به 
متکديان در محدوده وظايف شرکت شهربان و برخورد با تکدی گران بر 
عهده سازمان خدمات اجتماعی است.عبدالهی چاره برخورد با متکديان و 
شبه متکديان را اطالع رسانی و فرهنگ سازی دانست و افزود: ساماندهی و 
جمع آوری متکديان بسيار سخت است و بايد عالوه بر دستگاه های دخيل 
و مسئول، مردم نيز کمک کنند؛ چرا که بسياری از متکديان نيازمند واقعی 

نيستند و با تغيير چهره خود پول های کالنی کسب می کنند.

خبرخبر

محافل  در  زيبايی  و  الغری  بهانه  به  زنان 
آگاهی  عدم  دليل  به  آرايشگاه ها  و  خصوصی 

درگير اعتياد می شوند.
قائم مقام گروه آينده نگری سالمت فرهنگستان 
علوم پزشکی با اشاره به لزوم انجام برنامه های 
جهادی برای پيشگيری از اعتياد گفت: مصرف 
ناآگاهانه مواد مخدر در زنان به داليلی همچون 
کسب الغری و زيبايی يکی از علت های افزايش 

آمار اعتياد در ميان آنها است.
زهره الهيان در ارتباط با رويکرد اجتماعی شدن 
ابعاد  اعتياد  کرد:  اظهار  مخدر  مواد  با  مبارزه 
مختلف و پيچيده ای دارد و امروزه مردم زيادی 
را در سراسر جهان درگير کرده است. همچنين 
است  خانمان سوزی  بالی  مخدر  مواد  موضوع 
در  خانواده ها  و  جوانان  گريبانگير  امروز  که 
کشور ما نيز شده و حتی زنان و دختران هم از 

ابتال به آن مصون نيستند.
مورد  در  هشداردهنده ای  آمارهای  افزود:  وی 
افزايش  به  رو  متأسفانه  که  داريم  زنان  اعتياد 
يک حرکت جدی  زمينه  اين  در  بايد  و  است 

جهادی صورت گيرد.
قائم مقام گروه آينده نگری سالمت فرهنگستان 
علوم پزشکی گفت: اگر نگاه دولت عزم جهادی 

اجتماعی  آسيب  اين  کنار  در  متأسفانه  نباشد 
قربانی های زيادی می دهيم.

الهيان با تأکيد بر اينکه مسئولين حتماً بايد به 
اين  در  را  برنامه های جدی  صورت چندجانبه 
زمينه دنبال کنند، گفت: يکی از بحث های مهم 
و کليدی جلوگيری از قاچاق مواد مخدر به ويژه 

از نوع صنعتی است که عوارض آن چندين برابر 
خطرناک تر از نوع سنتی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اينکه بسياری از زنان 
به بهانه الغری و زيبايی در محافل خصوصی و 
اعتياد  به دليل عدم آگاهی درگير  آرايشگاه ها 
می شوند، گفت: مصرف ناآگاهانه مواد مخدر در 

ميان  در  اعتياد  افزايش  آمارهای  از  يکی  زنان 
دستگاه های  ساير  و  ملی  رسانه   که  است  آنها 
ويژه  برنامه های  بايد  غيردولتی  و  دولتی 
برگزار  زنان  ويژه  به  خانواده ها  برای  آموزشی 

کنند.
قائم مقام گروه آينده نگری سالمت فرهنگستان 
از  پيشگيری  برای  کرد:  اضافه  پزشکی  علوم 
قاچاق مواد مخدر ناجا، مرزبانی، وزارت کشور، 
دولت و ... بايد برنامه های جدی داشته باشند 
و از لحاظ قضايی نيز بازنگری در قوانين انجام 

شود.
و  مردم  رويکرد  کرد:  تأکيد  همچنين  الهيان 
بايد به صورتی  به فرد معتاد  مسئولين نسبت 
باشد که کمک کند اين فرد بتواند از منجالب 
اعتياد بيرون آيد و حمايت های اجتماعی الزم 
نيز از معتادان بهبود يافته صورت گيرد تا شاهد 

بازگشت مجدد آنها به چرخه اعتياد نباشيم.
مواد  با  مبارزه  عمومی ستاد  روابط  گزارش  به 
با  ابراز اميدواری کرد که  مخدر، وی در پايان 
بر  بتوانيم  کشور  در  شدن  اجتماعی  رويکرد 
اعتياد و بسياری از مشکالت ناشی از آن فائق 
آييم وهرچه بيشتر شاهد شکوفا شدن جوانان 

ايرانی در عرصه های مختلف باشيم.

آمارهای هشدار دهنده درخصوص اعتیاد زنان

مصرفناآگاهانهموادمخدربرایالغریوزیبایی

صدوردیپلمبهشرطکسبمهارت

و  آموزش  وزارت  نظری  دوم  متوسطه  آموزش  مديرکل 
فنی  مهارت  پيشنهادی کسب  نامه  آيين  ارائه  از  پرورش 
پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  به  نظری  آموزان  دانش 
خبر داد و گفت: هنوز زمان بررسی، تصويب و اجرای اين 

آيين نامه مشخص نيست. 
بر  انتشار اخباری مبنی  به  ، در واکنش  افشانی  قربانعلی 
رشته های  فارغ التحصيالن  ديپلم  صدور  شدن  مشروط 
کرد: کسب يک  اظهار  فنی  مهارت  به کسب يک  نظری 
در  نظری  متوسطه  آموزان   دانش  توسط  فنی  مهارت 
برنامه پنجم توسعه و سند تحول بنيادين وزارت آموزش و 

پرورش مورد تاکيد قرار گرفته است.
را  خود  پيشنهادی  آيين نامه  راستا  همين  در  افزود:  وی 
به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کرده ايم اما هنوز 
مصوب نشده است پس قابليت اجرا ندارد و به همين دليل  

نمی توانيم درباره زمان اجرای آن سخن بگوييم.
آموزش  وزارت  نظری  دوم  متوسطه  آموزش  مديرکل 
کسب  به  مربوط  جزئيات  کليه  اينکه  بيان  با  پرورش  و 
مهارت در آيين نامه پيشنهادی آماده است اما منوط به 
تصميم شورای عالی آموزش و پرورش است عنوان کرد: 
مواردی از قبيل اينکه گواهينامه کسب مهارت برای دانش 
آموزان صادر شود يا خير؟ آموزش ها در داخل دبيرستان 
ارائه شود يا بيرون؟  در طول سال تحصيلی دوره برگزار 
باشد؟  چقدر  آموزش  ساعات  تابستان؟  در  فقط  يا  کنيم 
عالی تصويب  ... در شورای  و  اجرا شود؟  در چه دوره ای 

خواهد شد.

پرداختحقپرستاریبه16هزار
ضایعهنخاعی

مديرکل امور توانبخشی و سالمندان سازمان بهزيستی از 
حضور ۱۸ هزار بيمار ضايعه نخاعی در بانک اطالعات اين 
سازمان خبر داد و گفت: بيش از ۱6 هزار نفر از اين افراد 

حق پرستاری دريافت می کنند.
کيوان دواتگران ضمن بيان آنکه عالوه بر بيماران ضايعه 
دارای  بيماران  از  نفر  هزار   400 و  ميليون  يک  نخاعی 
افزود:حق  کنند  می  دريافت  پرستاری  نيز حق  معلوليت 

پرستاری هر نفر 2 ميليون ريال در ماه است.
بهزيستی  اجتماع  براينکه رويکرد  تاکيد  با  ادامه  وی در 
بهزيستی  اولويت  گفت:  است  خانواده  بر  مبتنی  و  محور 
بيماران در کانون خانواده است، در همين  اين  نگهداری 
برای  خانواده ها  به  پرستاری  حق  پرداخت  نيز   راستا 

نگهداری معلوالن کمک می کند.
مديرکل امور توانبخشی و سالمندان سازمان بهزيستی در 
ادامه به طرح CBR اشاره کرد و گفت: طرح توانبخشی 
مبتنی بر جامعه از سال ۱۳۷4 در برخی استانهای کشور 
آغاز و هم اکنون اين طرح با اولويت شناسايی معلوالن در 
تمام روستاهای باالی 50 خانوار و با هدف پيشگيری از 
تشديد معلوليت ، اشتغالزايی و توانمند سازی معلوالن در 

تمامی استانهای کشور در حال اجراست.
جامعه  نفر  هزار   450 از  درصد   20 داد:  ادامه  دواتگران 

روستايی کشور از خدمات CBR استفاده می کنند.

یوزبهفوتبالایرانبازمیگردد

وزارت  پايدار  توسعه  و  زيست  محيط  دفتر  سرپرست 
ورزش و جوانان از بازگشت يوزپلنگ آسيايی به پيراهن 

ملی پوشان فوتبال کشور خبر داد.
لباس  اينکه در طراحی جديد  به  اشاره  با   ، رضا شجيع 
تيم ملی فوتبال ايران يوزپلنگ قرار دارد، گفت: در اولين 
جهانی  جام  مقدماتی  که  ايران  ملی  تيم  رسمی  بازی 

است يوزآسيايی به پيراهن فوتباليست ها برمی گردد.
فوتبال  ملی  تيم  اختصاصی  اتوبوس  اينکه  بيان  با  وی 
عالوه  کرد:  اظهار  است،  آماده شدن  در حال  نيز  کشور 
اتوبوس  بدنه  روی  يوزپلنگ  نقش  ملی،  تيم  پيراهن  بر 
اختصاصی تيم فوتبال کشورمان تا شهريور ماه مقارن با 

شروع مقدمات جام جهانی حک می شود.
با  سرپرست دفتر محيط زيست وزارت ورزش و جوانان 
اشاره به موافقت مهدی تاج رئيس فدراسيون فوتبال در 
ملی  فوتباليست های  لباس  به  يوزپلنگ  بازگشت  مورد 
انجام  راستای  در  فوتبال  فدارسيون  کرد:  تاکيد  کشور، 
اين  مثبت  تاثيرات  تداوم  و  اجتماعی  مسئوليت های 
اقدام، با بازگشت يوز موافقت کرده  وکارهای آن در حال 

انجام شدن است.
به گفته شجيع، اين امر مطالبه فدراسيون فوتبال ايران 
پيراهن  روی  کشور  فوتبال  برند  عنوان  به  يوز  که  است 

ملی پوشان قرار گيرد.

اداره شبکه فراهم آوری اعضای پيوندی  رئيس 
وزارت بهداشت از تصويب بيمه فرآهم آوری و 
پيوند اعضا در دولت خبر داد و گفت: پس از 
ابالغ اين مصوبه، تامين هزينه های پيوند اعضا 

بر عهده بيمه خواهد بود.
اينکه ظرفيت  بيان  با  نجفی زاده  کتايون  دکتر 
اهدای عضو در استان آذربايجان شرقی بيش از 
اظهار کرد: در سال  است،  اهدا در سال   ۱00
گذشته هشت مورد اهدای عضو در استان انجام 
شد، در چهار ماه سال جاری نيز تاکنون هفت 
شده  انجام  استان  اين  در  عضو  اهدای  مورد 
است که نسبت به سال گذشته پيشرفت وجود 
داشته و نشان می دهد حرکت اهدای عضو در 
اين استان آغاز شده، اما هنوز با ظرفيت واقعی 

فاصله زيادی داريم.
عنوان  به  آذربايجان شرقی  اينکه  بيان  با  وی   
شده،  انتخاب  کشور  غرب  شمال  پيوند  قطب 
شمال  قطب  عنوان  به  مرکز  اين  کرد:  تاکيد 
غرب بايد به تجهيزات و سيستم پيوند قلب و 

ريه نيز مجهز شود.
وی افزود: آرزو می کنيم هيچ کس مرگ مغزی 
نشود، ولی اين امر اجتناب ناپذير است؛ چرا که 
۱0 درصد افرادی که در جهان فوت می کنند، 
دست  از  را  خود  جان  مغزی  مرگ  تابلوی  با 
می دهند. پس بايد برنامه ريزی کنيم تا اعضای 
سالم اين افراد به زير خاک نروند و بتوانيم از 
آن اعضا برای احيای چند نفر ديگر که منتظر 

پيوند عضو هستند، استفاده کنيم.
نجفی زاده با اشاره به مرگ روزانه هفت تا ۱0 
ايران،  در  پيوندی  عضو  نرسيدن  دليل  به  نفر 
فاصله  در  که  معناست  بدان  اين  کرد:  تاکيد 
هر جلسه دو - سه ساعته ای که برای مسائل 
مختلف تشکيل می دهيم، حداقل يک نفر فوت 
عضو  اهدای  بحث  در  ترتيب  اين  به  می کند؛ 
و شايد همين جلسه  نيست  تعللی  جای هيچ 
نداشته  همراه  به  عملکردی  چناچه  گذاشتن 
باشد، دردی از بيماران منتظر پيوند عضو دوا 

نکند.

در  خود  سخنان  از  ديگری  بخش  در  وی 
خصوص وظايف و اقدامات وزارت بهداشت در 
راستای فرهنگسازی و آموزش فراهم آوری اعضا 
گفت: اولين اقدام وزارت بهداشت آموزش کافی 
مختلف   استان های  به  فراهم آوری  زمينه  در 
است. علت حضور ما در استان آذربايجان شرقی 
تيم  کل  به  عضو  اهدای  اصولی  آموزش  نيز 

فراهم آوری استان است.
نجفی زاده افزود: اقدام بعدی وزارت بهداشت در 
پيوند است  تعرفه های  واقعی کردن  راستا  اين 
که خوشبختانه هفته گذشته هيات دولت بيمه 

فرآهم آوری و پيوند اعضا را تصويب کرد و پس 
از ابالغ آن تامين هزينه بيمارستان مربوط به 
فرآهم آوری و پيوند اعضا بر عهده بيمه خواهد 

بود.
در  استانی  مسئوالن  وظايف  به  اشاره  با  وی 
عضو  اهدای  گفت:  اعضا  فراهم آوری  راستای 
يکی از مهم ترين مسائل درمانی کشور است که 
استانی  و مسئوالن  است ساير دستگاه ها  الزم 
در کنار مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی در اين 

راستا فعاليت کنند.
اجتماعی  مسئله ای  را  عضو  اهدای  نجفی زاده، 
و  نشود  فرهنگ سازی  اگر  افزود:  و  دانست 
ندهند،  هم  دست  به  دست  مختلف  مسئوالن 
کرد.  نخواهد  پيشرفت  استان  در  عضو  اهدای 
بنابراين  تمام مسئوالن استان از استاندار و امام 
جمعه گرفته تا مسئوالن ارگان های مختلف و 
به  بايد دست  استان  نام آوران  و  حتی مشاهير 
برای  تا هم ساختارهای الزم  دست هم دهند 

تجهيز مراکز 
نجفی زاده در پايان در خصوص وظايف دانشگاه 
پيوند  و  فراهم آوری  راستای  در  پزشکی  علوم 
اعضا در استان خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم 
پزشکی استان بايد پس از اتمام آموزش کمک 
و  پيشرفت کند  به خوبی  اين سيستم  تا  کند 
ان شاءا... بيمار نيازمند پيوندی در استان نباشد 
که به دليل کمبود عضو يا عدم امکان دسترسی 

به پيوند اعضا از دنيا برود.

بیمه»پیوندعضو«دردولتتصویبشد

و  کاسته  جوان  جمعيت  سهم  از  درصد   5.2  
4.۷ درصد به جمعيت ميانسال و يک درصد به 
جمعيت سالمندان اضافه شده است .مديرکل آمار 
و اطالعات جمعيتی سازمان ثبت احوال کشور 
گفت: بر اساس آخرين آمار استخراج شده تا پايان 
سال ۱۳94 آمار ميانساالن به 44 درصد افزايش 
و جوانان به 26.۳ درصد کاهش يافته است.علی 

اکبر محزون اظهار کرد: در سال جاری »پايگاه 
اطالعات جمعيت کشور« برای نخستين بار اين 
قابليت را پيدا کرده است که بتوان عالوه بر آمار 
چهار واقعه حياتی، ترکيب و ساختار جمعيت را 
گونه ای  به  کرد؛  استخراج  آن  از  به سرعت  نيز 
که در آماری که به تازگی از اين پايگاه استخراج 
کرده ايم 5.2 درصد از سهم جمعيت جوان کاسته 

و 4.۷ درصد به جمعيت ميانسال و يک درصد 
به جمعيت سالمندان اضافه شده است، اين در 
حاليست که برای بدست آوردن چنين آماری از 
طريق سرشماری بايد ميلياردها تومان هزينه و 
ميزان زيادی وقت صرف کرد، هر چند در اجرای 
مانند  نيز  ديگری  آماری  اهداف  ها  سرشماری 
مسکن و ساير ويژگی های جمعيتی برای اجرای هر 
 چه بهتر برنامه ريزی های توسعه ای کشور دنبال 
جمعيتی  اطالعات  و  آمار  مديرکل  شود.  می 
سازمان ثبت احوال کشور افزود: يکی از چالش 
های موجود نيز افزايش سرعت در به روزرسانی 
آدرس قانونی افراد در پايگاه اطالعات جمعيت 
کشور و تبادل اطالعات با پايگاه های اطالعاتی 
ساير دستگاه های اجرايی است تا بر اساس آن 
بتوانيم با مکان محورکردن اين اطالعات، آمارهای 
روزآمد را به تفکيک تمامی سطوح جغرافيايی در 
اختيار مسئوالن، برنامه ريزان و همچنين محققان 
قرار دهيم.وی با اشاره به ترکيب جمعيتی سال 
سال  سرشماری  نتايج  اساس  بر  گفت:   ۱۳90
شد،  انجام  ايران  آمار  مرکز  توسط  که   ۱۳90

2۳.4 درصد جمعيت کودک و نوجوان (زير ۱5 
سال(،   29 تا   ۱5( جوانان  درصد   ۳۱.5 سال( 
تا 64 سال(، 5.۷   ۳0( ميانساالن  ۳9.۳ درصد 
درصد سالمندان باالی 65 سال و همچنين ۸.2 
درصد سالمندان باالی 60 سال بود.مديرکل آمار و 
اطالعات جمعيتی سازمان ثبت احوال کشور درباره 
ترکيب جمعيتی کشور در سال ۱۳94 بر اساس 
آمار پايگاه اطالعات جمعيت کشور اظهار کرد: بر 
اين اساس 2۳.۱ درصد جمعيت کشور کودک و 
نوجوان و  26.۳ درصد جوانان بوده که با توجه 
به اينکه در بين سال های ۱۳۸5 تا ۱۳90 شاهد 
آغاز کاهش سهم جمعيت جوان کشور بوده ايم، 
آمار جديد نشان دهنده تداوم اين روند کاهشی 
از سال ۱۳90 تا سال ۱۳94 است. محزون در 
پايان با بيان اينکه دسترسی مقامات عالی کشوری 
به داشبورد مديريتی جمعيت محقق خواهد شد، 
گفت: اين اقدام به زودی انجام می شود و مسؤوالن 
از طريق اين داشبورد می توانند در هر لحظه که 
الزم باشد از آخرين تحوالت کالن جمعيتی کشور 

مطلع شوند.

مدیرکل آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال خبر داد:

دسترسیمسئولینبه»داشبوردمدیریتیجمعیت«

مرگروزانههفتتا10نفربهدلیلنرسیدنعضوپیوندیدرایران
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آگهیبرگاخطاریه
شماره پرونده:94045۸ تاريخ:95/5/6

نام اخطارشونده:سيدابراهيم حسين فرد نام پدر:سيدجواد محل حضوردادگاه:حقوقی 
دزفول شعبه:ششم وقت حضور:ده روزپس ازرويت ساعت:اداری  بدينوسيله نسخه 
وشهرسازی  راه  کل  اداره  پيوست  واليحه  تجديدنظرومنضمات  دادخواست  ثانی 
مدت  ظرف  ميشودکه  اخطارارسال  اين  شماضميمه  بطرفيت  خوزستان  استان 
اين  به  باشيدکتبا دريک نسخه  به آن داشته  ده روزهرگونه جواب دفاعی نسبت 

مدیردفترشعبه ششم دادگاه حقوقی دزفول-علویدفترتسليم نماييد.

آگهیمفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو پرايد مدل ۱۳۸۳ به رنگ مشکی متاليک شماره 
شاسی  شماره  و   006۸0۸۳5 موتور  شماره  و   96 م   ۱۷۸  -۷2 ايران  انتظامی 
S۱4۱22۸۳2۱6259 به نام آتنا ابراهيم پور احمد چالی مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

مفقودی
برگ سبز پرايد مدل ۸2 با شماره شهربانی ۸22ج۷۷ ايران ۷۷ با شماره موتور 
00552296 شماره شاسی s۱4۱22۸2۱09295مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل   

آگهیمزایدهنوبتاول
دايره اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده 
رفعت  شير  فاطمه  لها  محکوم  مهريه  مطالبه  بخواسته   9500۱۸ کالسه  اجرايی 
بطرفيت محمد مصطفی ابراهيم نژاد جهت وصول محکوم به و هزينه های اجرايی 
سه دانگ از ششدانگ طبقه سوم از ساختمان سه طبقه که بصورت نيمه کاره و 
فاقد پالک ثبتی و دارای عرصه به مساحت ۳۸5 متر مربع و بنا آن به مساحت 
۱2۷ متر مربع که بصورت ديوار چينی و برق کاری وفاقد آب و برق و گاز به آدرس 
بابل نرسيده به ترک محله انتهای کوچه فلسطين ۳5 را از طريق مزايده بتاريخ  
با  بابل  احکام حقوقی  اجرای  دفتر  در محل  روز شنبه ساعت ۱۱ صبح   95/6/6
قيمت کارشناسی سه دانگ آن به مبلغ 6۱/546/000 ريال بفروش برساند مزايده 
از قيمت پايه شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادی واگذار خواهد شد برنده مزايده 
بايد ده درصد مبلغ پيشنهادی را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت يک 
ماه واريز نمايد در غير اينصورت ده در صد مبلغ واريزی پس از کسر هزينه های 
مزايده به حساب دولت منظور خواهد شد ضمنا متقاضيان می توانند تا پنج روز 

قبل از مزايده با هماهنگی اين اجرا از ملک مورد مزايده بازديد نماييد 
اجرای شعبه دوم دادگاه حقوقی بابل – قاسم پور 

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقدسندرسمی
برابر رای شماره ۱۳9560۳۱006900229۳هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی کالردشت 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای رضا شفيعی پور اقطاعی فرزند يوسف      
به  29920۷5566نسبت  ملی  شماره  به  ازکرمان   ۱2۱صادره  شناسنامه  شماره 
ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی   به مساحت5۸۱/5۳متر مربع قسمتی 
از پالک ۳25فرعی از 20اصلی واقع در قريه واحد  خريداری از مالک رسمی آقای 
مصطفی استاد علی       محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشاراولين اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد م. الف 9505۳5۸
تاريخ انتشار نوبت اول 95/5/۱۱تاريخ انتشار دوم 95/5/25 

هادی مال حسینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک کالردشت 

رونوشتآگهیحصروراثت
دادخواست  شرح  به   205۳0۷446 شماره  شناسنامه  دارای  ه  صفرزاد  مژگان 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از   4/۷0۷/95 کالسه  به 
تاريخ  در   90 بشناسنامه  گنجی  صفرزاده  بابا  شادروان  که  داده  توضيح  چنين 
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  95/4/2۸اقامتگاه 

منحصر است به 
۱-مريم صفر زاده گنجی فرزند بابا و خديجه به ش ش ۱۳0 صادره از بابل متولد 

۱۳6۷ دختر متوفی 
2-مژگان صفر زاده گنجی فرزند بابا و خديجه به ش ش 205۳0۷446 صادره از 

بابل متولد ۱۳۷0دختر متوفی 
 ۱۳4۷ متولد   ۱ به ش ش  تکزبان  و  وهاب  فرزند  کاليی  زاده  وهاب  ۳-خديجه 

همسر متوفی 
يکمرتبه  نوبت  يک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  4-اينک 
آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهاد شد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل 

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره ۱۳9460۳2400۱00609۷مورخ 95/۱2/25 موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای آقای هوشنگ 
غانمی فرزند حسين صادره از گناوه را در ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۱۸۷/۷0 
مترمربع در قسمتی از پالک 9۱۷ واقع در امام زاده  گناوه محرز گرديده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 95/04/2۷ تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/05/۱۱

م الف 488 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

آگهیموضوعماده3قانون
وماده ۱۳ ايين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد 

سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالک نوشهر«
موضوع  هيات  مورخه9/۳0/ 94  رای  شماره۱۳9460۳۱00۱500962۱    برابر 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی چالوس تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی  خانم سيمين کالمرج 
الياسی در ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی  به مساحت۱9۷.60مترمربع 
که عرصه آن خريداری از محدوده مالکيت رسمی خيراله رضاپور جيرکل و اعيان 
آن قسمتی از پالک ۳ فرعی از ۳۷ اصلی به مالکيت رسمی خويش می باشد واقع 
در قريه علويکالبخش يک قشالقی دهستان کالرستاق حوزه ثبت چالوس محرز 
گرديده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب دريک  نوبت به فاصله ۱5 آگهی 
اعتراضی داشته  به صدور سند متقاضی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
اداره  به  را  اعتراض خود  اولين آگهی به مدت  دو ماه  تاريخ  از  توانند  باشند،می 
ثبت اسناد وامالک محل تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا به مرجع قضايی تقديم نمايند،بديهی است در 
مالکيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  کور  مذ  مدت  انقضای  صورت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشارنوبت اول : 95/4/2۷تاريخ انتشار نوبت دوم :95/5/۱۱

م/الف/9504637 رییس ثبت اسناد وامالک چالوس حسین زاده 

اگهیدعوت
*دعوت نامه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی شرکتهای خدماتی، پشتيبانی و 

فنی و مهندسی استان ايالم *
به استناد تبصره يک ماده ی ۱۱ اساسنامه مصوب از کليه مديران عامل شرکتهای 
واجد شرايط عضو دعوت بعمل می آيد راس ساعت ۱0 صبح روز شنبه ۱۳95/6/2۸ 
بمنظور شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی که در محل انجمن برگزار می گردد 

حضور بهم رسانيد.
موضوع جلسه: ۱.بحث و تبادل نظر پيرامون چگونگی ارايه راهکار مناسب جهت 

خروج انجمن از بن بست مالی و غيره در اين برهه از زمان
2.برگزاری انتخابات به منظور انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره و 

بازرسين اصلی و علی البدل 
تذکر:  ۱-حق رای برای مديران عضو انجمن محفوظ است و در صورت انتخاب 
معرفی  به مجمع  موکل  امضای خود  و  مهر شرکت  با  وکيل  است  جانشين الزم 

گردد و الغير
2-مدير عامل هر شرکت با حفظ رای خود می تواند نمايندگی يک شرکت ديگر را 

با رعايت بند يک تذکر را عهده دار گردد.
۳-تحت هيچ شرايطی و با عنايت به دستور مقام محترم مدير کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان و به منظور جلوگيری از بروز هر گونه سوء استفاده از افراد متفرقه 

اخذ رای بعمل نخواهد آمد.
4-بر اساس ماده 4۱ اساسنامه مهلت های مندرج بدون روزهای تعطيل خواهد بود.
رئیس انجمن پشتیبانی و فنی مهندسی استان ایالم

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقدسندرسمی
برابر رای شماره ۱۳9560۳۱006900۱69۳هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی کالردشت 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی خانم سيده احترام سمائی فرزند سيد ميردوله     
به  ملی 22۱۸4۷40۳4نسبت  به شماره  ازتنکابن   شناسنامه 299صادره  شماره 
ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی   به مساحت6۷6/۱4متر مربع قسمتی از 
پالک 40۱فرعی از ۳اصلی واقع در قريه ولوال خريداری از مالک رسمی آقای سيد 
فرشيد مير فخرايی      محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشاراولين اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد م. الف 950540۱
تاريخ انتشار نوبت اول 95/5/۱۱تاريخ انتشار دوم 95/5/25 

هادی مال حسینی رییس اداره ثبت اسناد و امالک کالردشت 

آگهیفقدانسندمالکیت
 آقای/ خانم فاطمه رحيمی برغانی طبق وکالتنامه شماره ۷200 مورخ 9۳/5/2۸ 
دفتر خانه ۱496 تهران از وراث مرحوم اسمعيل رحيمی برغانی ضمن تسليم دو 
برگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده است که سند مالکيت ششدانگ يک 
قطعه باغ   موقوفه بشماره ۸۷6 فرعی از ۳45 اصلی واقع در اراضی ۳45 اصلی 
صفحه   2۱6۱ ثبت  مورد  محلی  معمول  طبق  دروان  رودخانه  از  حقابه  با  برغان 
۸5 دفتر جلد۱6 امالک بنام اسمعيل رحيمی برغانی ثبت و صادر گرديده و برابر 
سند قطعی شماره – دفترخانه- به متقاضی منتقل شده و به موجب سند رسمی 
مفقود  نگهداری  در  انگاری  سهل  بعلت  باشد  می  رهن-  در  دفترخانه-  شماره- 
گرديده و درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده است ، لذا مراتب به استناد 
تبصره  يک اصال حی به ماده ۱20 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی ميشود 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور باشد از تاريخ انتشار اين آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن 

ارائه اصل سند مالکيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد.
بديهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکيت المثنی طبق مقررات بمتقاضی تسليم خواهد 

شد. م/الف25۷
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

ابالغ
بحکايت پرونده کالسه 950256 اين دادگاه آقای بالل احمدی فرزند علی اکبر  
فعال متواری و مجهول المکان می باشد که به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی 
تحت تعقيب می باشد استناد ماده ۱۷4 قانون آئين دادرسی کيفری به نامبرده 
راس ساعت 9 صبح در شعبه ۱0۱  مورخ ۱۳95/06/۱0  در  ابالغ می گردد که 
دادگاه کيفری دو حضور پيدا کند و از خود دفاع نمايد در غير اينصورت دادگاه 

اقدام بصدور رای غيابی می نمايد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جوانرود 

قدکوتاهیازآثاراین
بیمارهایکودکاناست

بسياری از والدين از اين که کودکشان در ميان 
نگران  است،  کوتاه تر  خود  ساالن  و  سن  هم 

می شوند و به پزشک مراجعه می کنند.
يک  نهايی  قد  در  تاثيرگذار  عامل  مهم ترين 
کودک، پدر و مادر او هستند. به عبارتی از يک 
پدر و مادر قد بلند، فرزند بلندقدی زاده می شود 
و عکس آن نيز درباره زوج های کوتاه قامت صادق 
است. ما می توانيم با دانستن قد پدر و مادر يک 
کودک، قد نهايی او را حدس بزنيم. بسياری از 
والدين از اين که کودکشان در ميان هم سن و 
به  و  نگران می شوند  ساالن خود کوتاه تر است، 

پزشک مراجعه می کنند.
اولين قدم در ارزيابی قد چنين کودکی مراجعه 
که  دارد  وجود  است. جدول هايی  قد  به جدول 
براساس قد کودکان جوامع مختلف نوشته شده 
است. براساس اين اعداد ما می توانيم بگوييم، يک 

کودک در کدام صدک قدی جامعه قرار دارد.
نظير  ها  بيماری  برخی  نيز   گاهی 
)۱(بيماريهای کليوی، )2( بيماری های کبدی، 
بيماری ديابت، )4( سوءتغذيه شديد، )5(   )۳(
)۷( تيروئيد،  )6(کم کاری  ژنتيکی،  نواقص 
کوتاهی  موجب  ترنر  راشيتيسم،)۸(بيماری 
کبدی،  و  کليوی  می شوند.بيماری های  قد 
انواع نقايص ژنتيک  ديابت، سوء تغذيه شديد و 
موجب افت رشد و کوتاهی قد می شود. درمان 
به حالت  آنان  برگشت رشد  باعث  بيماران  اين 
طبيعی می شود.  بيماری های ديگری نيز هستند 
قرار  توجه  مورد  قد  کوتاهی  وجود  با  گاه  که 

می گيرند و مداوا می شوند.

کم کاری تیروئید: 
کوتاهی قد از نشانه های مهم کم کاری تيروئيد 
خواب  مثل  عالمت هايی  کنار  در  که  است 
کند  و  بودن  پف آلود  مفرط،  آلودگی، خستگی 
به  را  پزشکان  و  والدين  توجه  می تواند  ذهنی 
وجود اين بيماری معطوف سازد. آنچه اهميت 
درمان  و  موقع  به  است که تشخيص  اين  دارد 
اين بيماری اگر قبل از بسته شدن صفحه رشد 
به  قد   برگشت  باعث  گيرد،  صورت  استخوانی 
با  بيماری  اين  درمان  می شود.  نرمال  حالت 

مصرف قرص های لووتيروکسين ممکن است.

راشیتیسم: 
تابش  از  را  کودکان  از  بسياری  شهری  زندگی 
نور خورشيد محروم کرده است و به اين ترتيب، 
برای  تهديدی  کماکان  راشيتيسم  بيماری 
ديگر  عالمت های  می شود.  محسوب  کودکان 
اين بيماری عالوه بر کندی رشد، قوسی شدن 
پاها و برجسته شدن کناره های استخوان جناغ 
دليل  هر  به  راشيتيسم  موقع  به  درمان  است. 
چندان سخت نيست و می توان با مصرف کلسيم 
و ويتامين D از عوارض بيماری مثل کوتاهی قد 

جلوگيری کرد.

بیماری ترنر:
يک  کمبود  اثر  بر  کروموزومی  بيماری  اين   
از  ايجاد می شود.  ايکس در دختران  کروموزوم 
ديگر عالئم اين سندروم وجود پره در دو طرف 
گردن، پاهای قوس دار و تاخير در بلوغ است. 
تا   ۱4 سنين  در  دختران  اين  معمول  طور  به 
۱6 سالگی به خاطر ظاهر نشدن عالئم بلوغ نزد 
پزشک می روند. اين کودکان چون بلوغ ديرتری 
دارند تا سنين باالتر به درمان با هورمون رشد 

جواب می دهند.

اين گوناگون  در  تا  داريم  قصد  مذکور  مطالب  به  توجه  با 
نوشتار، اشاره اي مختصر به تغيير سبک زندگي در 
جامعه ايراني داشته باشيم. محدوده اين تغييرات را 
از زماني  نگاه مي کنيم که انقالب اسالمي در جامعه 
تغييرات  مهم،  رويداد  اين  تبع  به  و  داد  رخ  ايران 
بسياري در زندگي فردي و اجتماعي افراد به وقوع 

پيوست.
هاي  گفته  و  تاريخي  شواهد  و  اسناد  از  بسياري 
ابتدايي وقوع انقالب  اطرافياني که روزها و سالهاي 
بيانگر رواج سبک  به خاطر دارند،  را  ايران  اسالمي 
از  افراد است که بخشي  از زندگي در ميان  خاصي 
و  و مذهب  دين  بوي  و  رنگ  از  ناشي  تفکرات  اين 

تاثيرات وقوع يک انقالب مذهبي دارد.
و  اجتماعي  رويداد  هر  اينکه  است  مشخص  آنچه 
تاثيرگذار  افراد  زندگي  ابعاد  تمامي  بر  سياسي، 
است و اين تاثيرگذاري بر سيستم فکري،فرهنگي و 
نگرش افراد صورت مي گيرد. چنانچه با وقوع انقالب 
اسالمي، نگرش هاي ضدغربي در ميان مردم رواج 
پيدا کرد و در برهه اي از زمان به اوج رسيد. به طوري 
که مثال، استفاده از وسايل لوکس و تزئيني خارجي، 
امر  و همين  بدل شد  زندگي غربي   از  به مظهري 
منجر شد تا اغلب مردم، وسايل و لباس هاي لوکس 
و  کنند  بخشش  خير  امور  نفع  به  را  خود  مجلل  و 
فضاي ساده زيستي را در زندگي خود جاري کنند. 
با وقوع جنگ تحميلي،  ادامه پيدا کرد و  اين روند 
شدت بيشتري به خود گرفت. سبک زندگي در آن 
زمان به اين صورت بود که برپايي مجلس عروسي 
در مساجد و حسينيه ها، امري عجيب نبود و حتي 
داشتن  افراد،  خانه  در  شد.  مي  شمرده  نيز  ارزش 
شد  مي  محسوب  تجمل  از  مظهري  هم  مبلمان 
ها،  خانواده  اغلب  تا  بود  شده  موجب  امر  همين   و 
پشتي،  و  ساده  فرش  چند  با  را  خود  هاي  خانه 
نداشت  چنداني  دوام  روند  اين  اما  کنند.  چيدمان 
جنگ  اتمام  با  و  دهه  يک  گذشت  از  بعد  تقريبا  و 
تحميلي، باز هم تغييراتي در سبک زندگي افراد به 
وجود امد و شکل و شمايل ديگري به سبک زندگي 

مردم بخشيد.

بازار  و  اجتماع  به عرصه  زنان  با ورود  تغييرات  اين 
کار، شکل ديگري به خود گرفت. به طور کلي، ورود 
تغيير  کنار  در  فرهنگي  و  فکري  مباني  از  برخي 
تدريجي  تغييرات  وقوع  به  منجر  اجتماعي  شرايط 
در سبک زندگي افراد شد. تغييراتي که بعضا، اثرات 
مثبت و منفي را به دنبال داشتند. اثراتي که موجب 
اي  به گونه  تا سبک زندگي در شرايط کنوني  شد 

کامال متفاوت با دو يا سه دهه قبل باشد.

مثال مي توان نمايي از يک سبک زندگي ساده ايراني 
و اسالمي را اينگونه تعريف کرد:

دليل  به  يا  و  خيزهستند  سحر  که  خانواده  يک 
مدرسه  و  کاري  ساعت  يا  صبح  نماز  به   التزام 
نوع  خيزند.  برمي  خواب  از  زود  شان،  فرزندان 
يا  درآمد  سطح  دليل  به  مي خورد  که  صبحانه اي 
رواياتي که در اين باره وجود دارد و يا تبليغات خاص  
تلويزيون، اشکال مختلفي دارد. اعضاي اين خانواده 

اهميت  دليلي،  هر  به  سفره  سر  بودن  هم  کنار  به  
احوال  از  و  بگويند  باهم سخن  اينکه  به  مي دهند. 
هم مطلع باشند. اما به نظر مي رسد که اين سبک 
زندگي تا حدودي تغيير يافته. مثال امروزه، اشتغال 
يا  مالي  احتياج  به دليل  کار،  به  پدر خانواده  کامل 
نحوه نگرشي که به زندگي دنيايي دارد، سر کار رفتن 
 مادر خانواده و تأثير آن در تربيت کودکان منجر به 
تازه اي ميان زن و  شکل گيري روابط و مناسبات 

زندگي  سبک  به  بيشتر  که  شده  فرزندان  و  شوهر 
غربي شباهت دارد تا زندگي ايراني-اسالمي. از طرف 
ديگر رواج تفکر انسان مداري و فرهنگ مصرفي در 
زندگيافراد  بر سبک  است که  به حدي  مردم  ميان 
پايه  بر  زندگي  شيوه  با  سبک  اين  و  گذاشته  تاثر 
اعتقادات مذهبي متفاوت است.آنچه مشخص است 
اينکه ما در شرايطي قرار داريم که مي توانيم با بهره 
گيري از متون ديني و آسماني خود، از منابع غني و 
تضمين شده اي بهره ببريم که بهترين سبک زندگي 
زندگي که  از سبک  نوعي  ارائه مي دهند.  ما  به  را 
به همه چيز اهميت مي دهد و تمامي ابعاد زندگي 
فردي و اجتماعي را مد نظر دارد. سبکي که به همه 
خوردين  نحوه  از  دهد.  مي  اهميت  زندگي  ارکان 
همسر،فرزند،  با  برخورد  نحوه  تا  گرفته  پوشيدن  و 
خانواده و دوستان.شيوه اي که با آموزه هاي مختلف 
سعي دارد تا انسان را در جهت رشد و تعالي سوق 
دهد.مطالعه سبک زندگي به ما ياري مي دهد واقعيت 
زندگي اجتماعي مردم را دريابيم و اشکاالت آن را 
بفهميم و سبک صحيح زندگي را به دست آورده و 
آن را ترويج کنيم.آنچه مشخص است اينکه ما گرفتار 
سبک ناقص و نادرستي در زندگي هستيم که بايد آن 
را ريشه يابي کرده و با ترسيم سبک زندگي صحيح 
و ارايه روش هاي درست ترويج آن، کمک کنيم که 

سبک زندگي صحيح، فراگير شود.
تالش  و  سازي  زمينه  دنبال   به  تا  است  شايسته 
مسلماني  زندگي  سبک  سازي  مبنا  و  تحقق  براي 

يا مومنانه باشيم.
باري چنين است که با مراجعه به قرآن کريم مي توان 
ابعاد سبک زندگي شايسته را يافت و ارايه کرد هرچند 

اين اقدام تخصص خويش را مي طلبد.
همان  به  دستيابي  به  نسبت  که  است  اين  مهم 
تعبيري باشيم که در کتاب آسماني ما به آن اشاره 
است.  زندگي  از  سبک  بهترين  اين  ترديد  شده،بي 
برده  نام  آن  از  طيبه«   »حيات  تعبير  با  که  سبکي 

شده؛ يعني زندگي پاکيزه!
http://sabkezendegislami. :منبع 
tebyan.net

تغییرسبكزندگيدرجامعه

برای  شک  بی  سالم  غذايی  مواد  انتخاب 
سرطان.  ديابت.  مانند  جدی  های  بيماری   دفع 
بدن  ايمنی  سيستم  تقويت  و  قلبی  های  بيماری 
پوست  سالمت  از  که  اين  ضمن  هستند؛  ضروری 
کمک  موثر  وزن  کاهش  به  و  کرده   محافظت 
 ،20۱0 سال  در  آمريکا  پزشکان  کنند.،انجمن  می 
برای حفظ  دنيا  زنان سراسر  به  را  ماده غذايی   ۱۳
سالمت عمومی و پيشگيری از برخی بيماری های 

خاص معرفی کرد:

پنیر: کلسيم و مصرف آن بخصوص در زنان، کليدی 
بر  عالوه  است.  استخوان  پوکی  از  پيشگيری  برای 
شير و ماست. مصرف هر نصف فنجان پنير کم چرب 
پروتئين  گرم   ۱4 کلسيم،  گرم  ميلی   ۷5 روز،  در 
پروتئين  بدن می رساند.  به  و 5 گرم کربوهيدرات 
موجود در پنير ماهيچه های ميکروسکوپی را که در 
اثر تمرينات ورزشی سخت، تحليل رفته اند، تقويت 

می کند.

سیب: سرشار از کورستين است؛ يک آنتی اکسيدان 
قوی که می تواند توانايی مبارزه با بيماری های را از 

طريق تقويت سيستم ايمنی بدن باال ببرد. محققان 
آمريکايی گزارش داده اند که فقط 5 درصد از افرادی 
دريافت  منظم  طور  به  را  اکسيدان  آنتی  اين   که 

می کنند، دچار عفونت های تنفسی می شوند.

عدس: عالوه بر اين که کم کالری است، ولی مصرف 
آهن  به  نياز  درصد   ۳0 آن،  شده  پخته  فنجان  هر 
که  است  حالی  در  اين  کند.  می  تامين  را   روزانه 

کم  به  مبتال  جوانی  سنين  در  زنان  از  درصد   ۱2
خونی شديد فقر آهن هستند.

خوشمزه  ترين  از  يکی  بروکلی  کلم  بروکلی:  کلم 
و  است  سينه  سرطان  با  مبارزه  برای  خوراکی  ها 
 منبع خوبی برای دريافت ويتامين ث و آ محسوب 
اين ماده غذايی که جزو گروه سبزی  ها  می  شود. 

تقسيم  بندی می  شود، سرشار از فيبر، اسيدفوليک، 
کلسيم، آهن و پتاسيم است و تمام اين ريزمغذی  ها 
به  شده  اند.  اعالم  ضروری  و  الزم  بسيار  زنان  برای 
عالوه، خوردن يک وعده )يک فنجان( کلم بروکلی، 
می  کند.  وارد  بدن  به  را  انرژی  کالری  از ۳0  کمتر 
خوردن 2 تا 4 فنجان کلم بروکلی خام يا بخارپز شده 

در هفته به تمام زنان پيشنهاد می شود.
سیب زمینی: مقداری نمک و يک عدد سيب زمينی 

پخته شده يک دستور غذايی ساده و محلول در آب 
را تشکيل می  دهد. سديم و پتاسيم به حفظ تعادل 
مايعات بدن در بيرون و خارج از سلول ها کمک کرده 
و منجر به عملکرد بهينه ماهيچه ها، مبارزه با بيماری 
های قلبی و حفظ فشار خون در حد پايين می  شود.

اسفناج: اين سبزی تيره رنگ سرشار از ويتامين کا، 

کلسيم و منيزيم است و به کاهش سرعت از دست 
رفتن توده استخوانی کمک می کند. اسفناج همچنين 
حاوی فوالت و ويتامين ب است که به جلوگيری از 
فنجان  يک  هر  کند.  می  تولد کمک  هنگام  نواقص 

اسفناج خام فقط ۷ کالری دارد.

ميلی  روز 2۱5  در  مرغ  تخم  عدد  يک  مرغ:  تخم 
گرم از کلسترول خون را تامين می  کند. انجمن قلب 
آمريکا مصرف روزانه بيش از ۳00 ميلی گرم پيشنهاد 
می  کند. به عالوه، زرده تخم مرغ منبع خوبی از آهن 

و سرشار از لسيتين است.

يک  روز  در  که  زنانی  داد  نشان  مطالعه  يک  قارچ: 
سوم اونس قارچ خام مصرف می کنند، با کاهش خطر 
64 درصدی ابتال به سرطان سينه مواجهند. تحقيقات 
ديگر نشان می دهد که مصرف قارچ منجر به کاهش 
اثرات آروماتاز می شود؛ يعنی پروتئينی که منجر به 
توليد استروژن و درنهايت خطر ابتال به سرطان سينه 

می شود.

ماهی: خوردن ماهی  های چرب سرشار از امگا۳ برای 
ماهی  اين  ترکيب  در  اگر  و  است  مفيد  بسيار  زنان 
 ها ماده  ای به نامdhaهم وجود داشته باشد بسيار 
در  وفور  به  که  مغذی  ماده  دو  اين  می  شود.  عالی 
زنان در  باعث حفظ سالمت  آزاد وجود دارد،  ماهی 
امگا۳  همچنين  شد.  خواهد  بارداری  دوران   طول 
می  تواند از افسردگی پيش از قاعدگی و پس از زايمان 
هم جلوگيری کند و يک دشمن جدی برای بيماری 
آلزايمر به شمار آيد. از پروتئين و ويتامين دی فراوان 
موجود در ماهی آزاد هم نمی شود چشم  پوشی کرد. 
در هفته  ماهی های چرب  وعده  دو  مصرف حداقل 

برای تمام زنان ضروری است.

برای  نشده  اشباع  های  چربی  از  سرشار  آووکادو: 

کاهش وزن است. کاهش ميزان کلسترول بد توسط 
اين ميوه به بدن در حفظ سالمتی و شادابی کمک 
می کند. طبق مطالعات، زنانی که روزانه 2۳ درصد 
از کالری روزانه خود را از راه چربی های اشباع نشده 
به دست می آورند، ميزان چربی شکمی آنها 5 پوند 
کمتر از کسانی است که رژيم غذايی با کربوهيدرات 

باال مصرف می کنند.

فلفل: غنی از لوتئين و زيگزانتين و ويتامين ث برای 
حفظ سالمت چشم، جلوگيری از دژنراسيون ماکوال 
وابسته به سن وکاتارکت است. يک فنجان فلفل قرمز، 
زرد و نارنجی و مصرف آن برای دو بار در روز ميزان 
نياز به ويتامين ث را تامين کرد ضمن اين که ۱۱6 
ميکروگرم لوتئين و 562 ميکروگرم زيگزانتين به بدن 

می رساند.

روغن زیتون: محققان دانشگاه کلمبيا روغن زيتون 
را عاملی برای مقابله با آلزايمر و زوال عقل می  دانند 
ابتال به سرطان  و پژوهشگران اسپانيايی هم شانس 
 سينه را در زنانی که به صورت منظم روغن زيتون
 می  خورند، بسيار پايين اعالم کرده  اند. بهتر است 
روی  زيتون  روغن  غذاخوری  قاشق   2 روزی  زنان 
ساالد يا غذايشان بريزند تا عالوه بر کاهش خطر ابتال 
به سرطان سينه، خطر ابتال به بيماری  های قلبی را 

هم در خود به حداقل برسانند.

درد  برای  و  بوده  پتاسيم  از  سرشار  ميوه  اين  موز: 
پهلو نيزخوب است. اگر چه کمبود سديم در تحليل 
عضالت موثر است اما تحقيقات نشان داده پتاسيم نيز 
در اين ميان نقش دارد. پتاسيم در جذب آب از دست 
رفته بدن در اثر عرق کردن نقش بسزايی دارد. موز 
همچنين سرشار از کربوهيدراتهای انرژی  زاست. يک 
موز متوسط 400 ميلی گرم پتاسيم دارد که به اندازه 

پتاسيم موجود در دو تکه نام گندم است.

موادغذاییمفید
برایحفظسالمت

عمومیبدن!
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در حاشیه اردوی آماده سازی؛

فرنگی کاران المپيکی راهی مشهد می شوند

اعضای تيم ملی کشتی فرنگی کشورمان در آستانه اعزام به بازيهای 
المپيک 20۱6 ريو راهی شهر مشهد مقدس می شوند.

به گزارش مهر، حميد سوريان، اميد نوروزی، سعيد عبدولی، حبيب اله 
اخالقی، قاسم رضايی و بشير باباجان زاده به عنوان فرنگی کاران المپيکی 
کشتی فرنگی کشورمان و اعضای کادر فنی تيم ملی، امروز راهی مشهد 
مقدس می شوند تا با حضور در بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( از لحاظ 

روحی و روانی خود را برای حضور در المپيک آماده کنند.
اعضای تيم ملی کشتی فرنگی به مدت دو روز )دوشنبه و سه شنبه( در 
شهر مشهد حضور خواهند داشت و پس از آن برای ادامه تمرينات خود 

راهی خانه کشتی تهران می شوند.
رقابت های کشتی فرنگی بازيهای المپيک روزهای 24 تا 26 مرداماه 
برگزار خواهد شد که اعضای تيم ملی کشورمان روز ۱۸ مردادماه راهی 

شهر ريودوژانيرو برزيل محل برگزاری اين مسابقات می شوند.

با اعالم عبدا... ویسی؛

احسان حاج صفی به تيم سپاهان پيوست

احسان حاج صفی با انعقاد قراردادی به تيم سپاهان پيوست تا با اين تيم 
در ليگ شانزدهم به ميدان برود.

به گزارش مهر، با گذشت يک هفته از آغاز شانزدهمين فصل مسابقات 
ليگ برتر باشگاه های کشور، نقل و انتقاالت بازيکنان برای حضور در اين 

فصل از مسابقات همچنان ادامه دارد.
در اين زمينه احسان حاج صفی با انعقاد قراردادی به تيم سپاهان اصفهان 

پيوست تا با اين تيم، اين فصل از رقابت های ليگ برتر را سپری کند.
قرارداد حاج صفی با سپاهان برای مدت يک سال منعقد شده است.

عبدا... ويسی سرمربی تيم سپاهان اين خبر را تاييد کرد و گفت: در 
قرارداد حاج صفی حق ترانسفر ديده شده است.

همراه با المپیک سی و یکم؛

پرچمدار کاروان ايران در دهکده بازی های 
المپيک مستقر شد

زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ورزش ايران در بازی های المپيک ريو در 
دهکده ويژه ورزشکاران شرکت کننده در اين دوره بازی ها مستقر شد.

نفره ورزش  ايران در کاروان 4  تنها کماندار  به گزارش مهر، نعمتی 
ايران برای حضور در بازی های المپيک 20۱6 ريو است که مسئوليت 
پرچمداری اين کاروان در مراسم افتتاحيه را هم عهده دار خواهد بود. 
وی روز گذشته همراه با تيم المپيکی تنيس روی ميز متشکل از نوشاد 
و نيما عالميان و ندا شهسواری عازم محل برگزاری اين دوره بازی های 

المپيک در ريودوژانيرو شد. 
زهرا نعمتی که مدال طالی بازی های پارالمپيک 20۱2 لندن را هم 
در اختيار دارد، امروز پس از ورود ريو، در دهکده بازی ها مستقر شد. 

ايران است که سهميه حضور در  اولين ورزشکار پارالمپيکی  نعمتی 
بازی های المپيک را به دست آورد. وی اين سهميه را آبان ماه سال 

گذشته از حضور در رقابت های آسيايی تايلند به دست آورد.
سی و يکمين دوره بازی های المپيک از ۱5 مردادماه با برگزاری مراسم 
افتتاحيه به طور رسمی آغاز شده و تا ۳۱ مردادماه ادامه خواهد داشت. 

تنها بوکسور ايران عازم ريو شد

احسان روزبهانی، تنها بوکسور ايران در بازی های المپيک عازم ريو شد.
برگزاری  محل  به  ورزشی  های  تيم  اعزام  ادامه  در  مهر،  گزارش  به 
بازی های المپيک 20۱6، تنها بوکسور ايران همراه با مسئوالن تيم 
دوچرخه سواری تهران را به مقصد ريودوژانيرو محل برگزاری اين دوره 

بازی ها ترک کردند. 
احسان روزبهانی تنها بوکسور ايران است که صاحب سهميه المپيک ريو 
شده است. وی امروز همراه با مربی خود راهی برزيل شد. خسرو قمری، 
رئيس فدراسيون دوچرخه سواری همراه با مصطفی چايچی سرمربی 

تيم ملی دوچرخه سواری نيز راهی ريو شدند. 

۲۳ بازيکن به اردوی تيم ملی فوتسال زنان 
دعوت شدند

اسامی 2۳ بازيکن تيم ملی فوتسال زنان برای حضور در اردوی آماده 
سازی اعالم شد.

به گزارش مهر، اردوی آماده سازی تيم ملی فوتسال در حالی از ۱2 
مرداد آغاز می شود که فروزان سليمانی سرمربی تيم ملی فوتسال 

اسامی 2۳ بازيکن دعوت شده به اردو را به شرح زير اعالم کرد: 
فرزانه توسلی، فرشته کريمی، نسيمه غالمی و مهسا علی مددی از 
تهران، سحر پاپی، سهيال ملمولی، فرشته خسروی، فاطمه پاپی، راحله 
رفيعی، طاهره مهدی پور از خوزستان، ليال خدابنده لو از البرز، فهيمه 
زارعی از هرمزگان، مطهره مصطفايی  و نسترن مقيمی از مازندران، سارا 
شيربيگی و مهسا نظری از کرمانشاه، فاطمه اعتدای از قزوين، مهتاب 
بنايی از فارس، رويا کالتی و فاطمه ارژنگی از خراسان رضوی، مهسا 

کمالی و فاطمه رحمتی از زنجان و پريسا عالی پور از اصفهان.
اردوی فوق تا ۱9 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

بعد از مهدی طارمی؛

رامين رضائيان هم با ريزه اسپور ترکيه فسخ کرد!

مدافع ايرانی تيم فوتبال ريزه اسپور ترکيه هم قراردادش را با اين تيم 
فسخ کرد.

به گزارش مهر، بعد از جدايی مهدی طارمی از تيم ريزه اسپور ترکيه و 
بازگشت به پرسپوليس، رامين رضائيان هم قراردادش را با اين تيم فسخ 
کرد. رضائيان هم که مانند طارمی با سر و صدای زيادی از پرسپوليس 
جدا شد، در اين خصوص اعالم کرد که در جلسه 5 ساعته با مسئوالن 
ريزه اسپور اين تصميم را گرفته است. رضائيان همچنين اعالم کرد فقط 

خدا می داند در اين مدت چه چيزی بر او گذشته است!

سرپرست فدراسیون کاراته:

در بهترين شرايط فدراسيون را تحويل می دهم
سرپرست فدراسيون کاراته با رد شايعات اخير گفت: بر اساس آنچه 
پيش از اين اعالم شده همه کسانی که برای حضور در انتخابات ثبت 

کرده بودند می توانند در مجمع حاضر باشند.
سيد حسن طباطبايی درباره انتخابات فدراسيون کاراته با بيان مطلب 
فوق به مهر گفت: بر اساس برنامه قبلی مجمع انتخاباتی فدراسيون 
کاراته امروز برگزار و به اميد خدا و با همت اعضای مجمع  رئيس آينده 

اين فدراسيون انتخاب خواهد شد. 
وی در مورد شايعه حذف برخی کانديداها گفت: در فدراسيون توجهی 
به شايعات نداريم و بر اساس مستندات و برنامه های وزارت ورزش 
حرکت می کنيم. تا اين لحظه چيزی در مورد حاضر نشدن کانديدايی 
به ما اعالم نشده و همه نفراتی که ثبت نام کرده اند می توانند در 

انتخابات شرکت کنند. 

زین الدین زیدان:

»آلوارو موراتا« در رئال مادريد می ماند

به  می گويد  مادريد  رئال  فوتبال  تيم  سرمربی 
مهاجم تيمش اجازه نمی دهد به تيم ديگری برود.

به گزارش مهر، »آلوارو موراتا« پس از رقابتهای يورو 
20۱6 با فعال شدن بندی که مربوط به بازگشت او 

بود از يوونتوس به رئال مادريد بازگشت.
تيم های ليگ برتری برای به خدمت گرفتن اين 
بازيکن دست به کار شدند که از جمله می توان 

به اشتياق چلسی برای جذب موراتا اشاره کرد.
زين الدين زيدان گفت: موراتا بازيکن رئال مادريد 

است و بازيکن ما می ماند.
سرمربی رئال همچنين در مورد شايعات پيوستن 
در  شايعاتی  هميشه  گفت:  رئال  به  آزار«  »ادن 
وجود  ما  باشگاه  به  بازيکنان  پيوستن  خصوص 
دارد. او يک بازيکن بسيار بسيار خوب است اما در 

عضويت تيم فوتبال چلسی قرار دارد.

واردی: رد کردن پيشنهاد آرسنال 
تصميم آسانی بود

مهاجم انگليسی تيم فوتبال لسترسيتی می گويد 
برای او پاسخ منفی دادن به پيشنهاد توپچی ها 
آسان بوده و هرگز به پيوستن به آنها نزديک هم 

نشده است.
به گزارش تسنيم، جيمی واردی که تا يک ماه 
آرسنال  به  پيوستنش  درباره  شايعاتی  پيش 
شنيده می شد، ضمن ابراز اميدواری برای ماندن 
هم تيمی  اش رياض محرز در لسترسيتی، تأکيد 
کرد که خودش هم نه هرگز قصد رفتن از جمع 
روباه ها را داشته و نه برای پيوستن به توپچی ها 

وسوسه شده است.
تصور می شد که آرسنال با پرداخت غرامت فسخ 
قرارداد واردی با توپچی ها او را به خدمت گرفته 
است، اما وی در نهايت با عقد قراردادی جديد با 

روباه ها، خودش را به آنها متعهد کرد.
رد  برای  تصميمش  درباره  ساله   29 واردی 
پيشنهاد آرسنال به اسکای اسپورتس گفت: رد 
پيشنهاد آرسنال وقتی که درباره اش فکر می کنم، 
آنقدرها هم کار بزرگی نبود، بلکه تصميمی بسيار 
که  است  جايی  همان  لسترسيتی  و  بود  آسان 

می خواهم باشم.
با  هرگز  آيا  که  سؤال  اين  به  پاسخ  در  واردی 
توپچی ها وارد مذاکره شده است، عنوان کرد: من 
آن زمانی که اين خبر منتشر شد، در اردوی تيم 
ملی انگليس در يورو 20۱6 حضور داشتم پس 
به پيوستن به آرسنال نزديک نبودم. من با اين 
باشگاه مذاکره ای نداشتم. کارهای ناتمام زيادی در 
لسترسيتی دارم که بايد انجام دهم. من احساس 
می کنم که لسترسيتی فقط در يک مسير حرکت 
خواهد کرد که آن مسير رو به جلوست و به همين 

دليل من می خواهم در اين تيم بمانم.

هندبال قهرمانی جوانان آسیا - اردن؛

قطر و عربستان جهانی شدند

قهرمانی  هندبال  مسابقات  نهايی  نيمه  مرحله 
جوانان آسيا با راهيابی دو تيم قطر و عربستان 
به فينال و قطعی شدن سهميه جهانی اين دو 

تيم دنبال شد.
رقابتهای  نهايی  نيمه  مرحله  مهر،  گزارش  به 
با  شب  شنبه  آسيا  جوانان  قهرمانی  هندبال 
در  پيگيری شد که  اردن  در  ديدار  دو  برگزاری 
نهايت دو تيم قطر و عربستان ضمن راهيابی به 

فينال سهميه جهانی خود را قطعی کردند. 
در اين مرحله تيم قطر 29 بر 25 تيم ژاپن را 
شکست داد و عربستان 29 بر 2۸ کره جنوبی را 
برد تا به اين ترتيب دوشنبه شب دو تيم عربستان 
و قطر برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم 
ژاپن هم در ديدار  و  تيم کره جنوبی  بروند. دو 
رده بندی برابر هم قرار می گيرند. عربستان وقطر 
ضمن راهيابی به فينال اين بازيها سهميه جهانی 
خود را قطعی کردند. دو تيم کره جنوبی و ژاپن 
مقام سوم  برای کسب  بندی  رده  ديدار  در  هم 
و مشخص شدن چهره سومين تيم راه يافته به 

رقابتهای جهانی الجزاير به مصاف هم می روند. 

گاليه »آرسن ونگر« از کيفيت 
پايين بازار نقل و انتقاالت

را  بازيکنانی  فقط  دارد  اصرار  آرسنال  سرمربی 
می خواهد که تيمش را تقويت کنند با اين حال 
مربی  اين  نيست.  در دسترس  زيادی  گزينه های 
در فصل نقل و انتقاالت تابستانی فقط سه بازيکن 

جذب کرده است.
که  گويد  می  ونگر«  »آرسن  مهر،  گزارش  به 
اينکه  برای  فقط  کنند  مجبور  را  او  نمی توانند 
بازيکنی داشته باشند، خريدی انجام دهد، در حالی 
که او معتقد است گزينه های در دسترسی که تيم 

آرسنال را بهبود بخشند، پيدا نمی کند.
اين مرد فرانسوی در نظر دارد تا جای خالی »پر مرته 
ساکر« مصدوم را در خط دفاعی پر کند. »ونگر« 
گفت که تنها در صورت لزوم بازيکن خواهد گرفت، 
در حاليکه »گرانيت ژاکا« مهم ترين چهره بين سه 

بازيکن جذب شده در اين تابستان است.
وی گفت: بازيکنانی را می خرم که احساس کنم 
می توانند تيم ما را تقويت کنند. هميشه موجی از 
عقايد وجود دارد. بايد بگويم که امروز مردم بيشتر 
در جريانند، آنها تمام بازيکنان را می شناسند. آنها 
هميشه می گويند که بايد بازيکن بخری اما زمانيکه 
از آنها می پرسی چه کسی را بخريم، جوابی ندارند. 
پول  کنيد  نگاه  اروپا  انتقاالت  و  نقل  بازار  به  اگر 
که  زيادی  بازيکنان  اما  است  در دسترس  زيادی 
باعث قدرتمند کردن تيم ها شوند وجود ندارد. اگر 
اروپا هزينه کرده  به تيم هايی که پول زيادی در 
اند نگاه کنيد، آنها لزوماً تيمهای قهرمان نيستند. 
ما،  اطراف  باشگاه های  از  جهانی  گذاری  سرمايه 

لسترسيتی، قهرمان ليگ برتر را متوقف نکرد.

خبرخبر

تاکيـد  بـا  المپيـک  ملـی  کميتـه  رئيـس 
بـر اينکـه مـدال آوری ورزشـکاران ايـران 
آغـاز  بازی هـا  دوم  هفتـه  از  المپيـک  در 
می شـود، گفـت: البتـه بـه مـدال احتمالی 
تيرانـدازی کـه مـی توانـد مـوج خوبی هم 

کند،اميدواريـم. ايجـاد 
سی  آغاز  آستانه  در  هاشمی  کيومرث 
در  المپيک  های  بازی  دوره  يکمين  و 
وضعيت  از  گزارشی  برزيل  ريودوژانيرو 
و  ارائه کردو  ايران  تيم های ورزشی  اعزام 
متشکل  ايران  ورزش  کاروان  اظهارداشت: 
 2۳ امروز   به  تا  و  است  ورزشکار   64 از 
محل  عازم  گروه   ۷ قالب  در  ورزشکار 

برگزاری اين دوره بازی ها شده اند. 
اعزام  ادامه  در  اينکه  به  اشاره  با  وی 
برگزاری  محل  به  ايران  ورزشکاران 
دوچرخه  تيم  فردا  ريو،  المپيک  بازی های 
سواری، علی مرادی و يک تيم پزشکی نيز 
البته در  ريو می شوند، تصريح کرد:  عازم 
آوری  مدال  المپيک  های  بازی  دوم  هفته 
ورزشکاران ايران آغاز می شود و به همين 
دليل در اين زمان قطعا بار ترافيک پروازی 

بيشتری خواهيم داشت. 

از  بخشی  در  المپيک  ملی  کميته  رئيس 
صحبت های خود با يادآوری اينکه برزيل 
های  بازی  دوره  يکمين  و  سی  ميزبان 
هفت  و  بيست  عمل  در  اما  است  المپيک 
بازی ها برگزار شده و سه دوره  اين  دوره 
تصريح  است،  نشده  برگزار  داليلی  به  بنا 
سوئيس  و  يونان  انگليس،  فرانسه،  کرد: 
ادوار  تمام  در  که  هستند  کشورهايی  تنها 
از  و  اند  داشته  حضور  المپيک  های  بازی 

حساب  به  المپيک  سردمداران  حيث  اين 
نيز  آسيايی  کشورهای  ميان  از  می آيند. 
ژاپن با 2۱ دوره حضور با سابقه ترين کشور 
قاره از حيث حضور در المپيک است. ايران 
در  دوره حضور  پانزده  اين  از  پيش  تا  هم 

المپيک را تجربه کرده بود. 
وی در مـورد وضعيـت کسـب 64 سـهميه 
ايـران و وضعيـت مـدال آوران ورزشـکاران 
کسـب  حيـث  از  شـد:  يـادآور  نيـز  مـان 

سـهميه شـرايط خيلی خوب است. وضعيت 
مـدال آوری کاروان المپيکـی کشـورمان هم 
مـا بـه لحـاظ رنـگ مـدال هـا خوب اسـت 
امـا فراموش نشـود المپيـک عرصه لحظه ها 
اسـت؛ ضمـن اينکـه خوشـبختانه بيشـتر 
ورزشـکاران مـا در المپيـک لنـدن حضـور 
داشـتند و به هميـن دليل تجربه بيشـتری 

نسـبت بـه دوره قبـل دارند. 
کسب  احتمال  اينکه  بر  تاکيد  با  هاشمی 
دارد،  وجود  هم  تيراندازی  تيم  در  مدال 
روزهای  در  رشته  اين  رقابتهای  گفت: 
بنابر  شود.  می  برگزار  المپيک  ابتدايی 
اين اگر در اين رشته به مدال برسيم موج 

خوبی در کاروان ايجاد می شود.
همچنين  المپيک  ملی  کميته  رئيس 
با  رابطه  در  شده  اتخاذ  تصميم  مورد  در 
حضور  از  آنها  محروميت  عدم  و  ها  روس 
در المپيک گفت: تصميم گرفته شده برای 
المپيک  از  روسيه  کاروان  نشدن  حذف 
کامال درست بود؛ به هر حال حضور روسيه 
با توجه به قدمتی که در المپيک دارد، می 
تواند اثرگذار باشد. حق نبود که روس ها از 

المپيک حذف شوند. 

حذف نشدن روسیه کار درستی بود؛

هاشمی:تیراندازیمیتواندموجخوبیدرکاروانایرانایجادکند

تهران  نفت  فوتبال  تيم  سرمربی   
نيمه  عملکرد  بازيکنانش  اگر  می گويد 
مقابل سپاهان  را  استقالل  با  بازی  دوم 
ليگ  ديدار  دومين  در  باشند،  داشته 

پيروز خواهند شد.
از  پيش  خبری  نشست  در  دايی  علی 
ديدار تيمش برابر سپاهان در هفته دوم 
ليگ برتر گفت: بازی مهم و حساسی را 
مقابل سپاهان داريم. ما بازی با استقالل 
را فراموش کرده ايم  پس از اين مسابقه 
گذاشتيم.  سر  پشت  را  خوبی  تمرينات 
بازيکنانمان  کرديم  سعی  هفته  اين  در 

را آماده کنيم.
تيم  هميشه  سپاهان  کرد:  تاکيد  وی 
بزرگی بوده است. ما کاری به بازی اول 
اند.  اين تيم نداريم که شکست خورده 
اگر بازيکنان ما همان عملکردی که در 
در  داشتند  استقالل  با  بازی  دوم  نيمه 
اين مسابقه داشته باشند، می توانيم اين 
بازی را با پيروزی پشت سر بگذاريم. به 
جدول  باالی  به  که  هستيم  اين  دنبال 

برسيم و پايين هم نياييم.
سرمربی تيم نفت در خصوص داوری ها 
داوران  برای  خاصی  احترام  گفت:  هم 
اما اگر  قائلم. هر کسی اشتباهاتی دارد 
ضربه  خودمان  تيم  به  کنيم  اشتباه  ما 
فوتبال  به  داوران  اشتباهات  و  می زنيم 
ضربه می زند. داوری در بازی با استقالل 
می کنم  خواهش  من  بود.  ما  ضرر  به 
بين  از  سوت  يک  با  را  تيم ها  زحمت 
داوران  اشتباه  درصد  اميدوارم  نبرند. 
اين  استقالل  با  بازی  در  بيايد.  پايين 

مساله به ما ضربه زد.
دايی در رابطه با افشای قرارداد بازيکنان 
و اعضای کادر فنی تيم های ليگ برتری 
از سوی سازمان ليگ، گفت: در قرارداد 
قرارداد  اين  که  است  آمده  حرفه ای 
کار  اين  من  عقيده  به  است.  محرمانه 
سه  من  است.  فوتبال  ضرر  به  خيلی 

هرتا  در  يونانی  بازيکن  يک  با  سال 
نه  مدت  اين  در  بودم.  اتاق  هم  برلين 
او مبلغ قرارداد مرا می دانست و نه من 
مبلغ قرارداد او را. اين مساله به فوتبال 
بايد  را  ان  و هزينه  زد  ما ضربه خواهد 

فوتبال و بازيکنان و مربيان بدهند.
وی يادآور شد: افرادی را در اين مملکت 
از  می شناسم که درآمدشان روزی بيش 
متاسفانه  اما  است  تومان  ميليون  صدها 
سال   ۱0 نهايت  که  فوتباليست  يک 
از  بيش  نمی تواند  و  کند  بازی  می تواند 
هفت هشت ميليارد درآمد داشته باشد، 
برايش هجمه درست می شود. مظلوم ترين 
هستند.  ها  فوتباليست  ورزشکار  قشر 
در تمام دنيا يک فوتباليست در بهترين 
منطقه شهر زندگی می کند. متاسفم برای 

کسانی که رقم قراردادها را اعالم کردند.
اين  کرد:  خاطرنشان  نفت  تيم  سرمربی 
آقايان می آيند  آيا  اشتباهی است.  قانون 
فوتباليست  کنند؟  اعالم  را  قراردادشان 
تنها درآمدش از راه فوتبال است. خود من 
شايد پنج منبع درآمد دارم که کمترين آن 
فوتبال است. فوتبال در تمام دنيا مستقل 
است و به کسی باج نمی دهد. حتی اداره 

آن شايد مثل يک وزارت خانه باشد.
خصوص  در  همچنين  نفت  سرمربی 
برانکو  است  قرار  می شود  گفته  اينکه 
ايوانکوويچ و کارلوس کی روش را با هم 
آشتی بدهد، گفت: اين موضوع را از شما 
می شنوم. من حداقل 5، 6 ماه است که 
کی روش  و  برانکو  ام.  نخوانده  روزنامه 
دايی  علی  که  هستند  بزرگ  آنقدر 

نمی تواند چنين مشکالتی را حل کند!
دايی در پايان در خصوص اينکه از سوی 
زده  نامه ای  ليگ  سازمان  و  فدراسيون 
از ليگ کنار گذاشته شود،  تا نفت  شد 
گفت: بازيکنان من در آرامش کارشان را 
دنبال می کنند و اين مشکالت را بايد از 

مسئوالن نفت سوال کنيد.

سرمربی تيم فوتبال پرسپوليس با اشاره به 
ديدار دوم تيمش در فصل جديد ليگ برتر 
گفت: فوالد تيم خوبی است که در هفته 
برابر  اول شکست خورده و حاال در ديدار 

پرسپوليس به دنبال جبران مافات است.
پيش  خبری  نشست  در  ايوانکويچ  برانکو 
دوم  هفته  در  فوالد  برابر  تيمش  ديدار  از 
ليگ برتر با اشاره به حساسيت اين بازی 
گفت: بازی با فوالد از آن بازی هايی است 
که هميشه نتيجه آن نامشخص بوده است. 
فوالد يکی از موفق ترين تيمهای ليگ ايران 
بوده و مرتب در ليگ قهرمانان آسيا حضور 

داشته است.
وی افزود: آخرين بازی برابر فوالد را با يک 
گل و با پيروزی پشت سر گذاشتيم  اما فوالد 
قوی ظاهر شد. اين تيم استارت خوبی در 
ليگ نداشت اما مقابل ما به دنبال جبران 

مافات است.
سرمربی پرسپوليس خاطرنشان کرد: فوالد 
تيم تهاجمی است. البته در طول ليگ هيچ 
بود. سه  نخواهد  ما آسان  برای  مسابقه ای 
امتياز ابتدايی ما در بازی با سايپا زمانی مهم 
است که سه امتياز اين بازی برابر فوالد را 
نيز بگيريم. ما وظيفه خودمان می دانيم که 
با بازی زيبا شادی را به هوادارانمان تقديم 
کنيم. آنها به خوبی فوتبال را می فهمند و 
به همين دليل از ما هم برد و هم بازی زيبا 

می خواهند.
برانکو درباره وضعيت مصدوميت بازيکنان 
کمال  و  اميری  وحيد  شد:  يادآور  تيمش 
ولی  دارند  جزيی  مصدوميت  نيا  کاميابی 
وضعيتشان امروز مشخص می شود. البته آرام 
طبع هم مصدوم است ولی کادری داريم که 

به بازيکنان کمک می کنند.
سرمربی پرسپوليس در رابطه با تغيير داور 
مسابقه گفت: نمی دانم جريان از چه قرار 
است. سال گذشته پرسپوليس بيش از ساير 
تيم ها از داوری ها ضربه خورد اما نه شکايتی 
کرديم و نه داد و بيداد. من به داوران اعتماد 
دارم. به اين مسائل وارد نمی شوم و تمرکزم 

روی تمرينات تيم است.

قرارداد  رقم  افشای  خصوص  در  برانکو 
بازيکنان اضافه کرد: موضوع قرارداد از جمله 
با  مسائل شخصی هر فرد است. نمی دانم 
اجازه چه کسی اين ارقام اعالم شده است. 
من دليلی برای شرمساری ندارم اما همسرم 
است.  چقدر  قراردادم  رقم  نمی داند  هم 
خوشبختانه او فارسی بلد نيست! اين حرکت 
غير حرفه ای است و می شود حتی عليه اين 

اقدام شکايت کرد.
جذب  بر  مبنی  سئوالی  به  پاسخ  در  وی 
بعضی از بازيکنان بدون نظر و مشورت با او، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ليگ شروع 
شده و ما کادر بازيکنانمان را تکميل کرديم. 
وارد  من  با  مشورت  بدون  بازيکنی  هيچ 
باشگاه نشده است. بعضی بازيکنان امکان 
جذبشان وجود نداشت. رامين رضاييان هم 
که به خارج از کشور رفت. برخی بازيکنان 
هم به باشگاه های ديگر رفتند. من از تمام 
کادر بازيکنانم راضی هستم. بازيکنان خوبی 
در ايران حضور دارند که اين ثروت فوتبال 
باالرفتن  باعث  که  بازيکنانی  است؛  ايران 

ارزش ليگ ايران می شوند.
برانکو درباره انتخاب جايگزين لوبانف دروازه 
بان ازبکستانی تصريح کرد: از لوبانف تشکر 
می کنم زيرا به باشگاه ما کمک کرد. متاسفانه 
اين بازيکن يکسری مشکالت شخصی داشت 
و به همين خاطر از باشگاه خواهش کرد که 
برود. ما دست تنها مانديم اما طاهری کار 
انسان دوستانه ای انجام داد و رضايت لوبانف 
را داد. در هر صورت ما در 4۸ ساعت آينده 

جايگزين لوبانف را مشخص می کنيم.
سرمربی پرسپوليس درباره احتمال بازگشت 
رامين رضائيان به پرسپوليس، گفت: سوال 
به نحوی مطرح می شود که انگار دعوايی اين 
وسط رخ داده است. ايشان تصميم گرفت به 
خارج از کشور برود و فوتبالش را ارتقا بدهد. 
ايشان بازيکن جاه طلب و ملی پوشی است 
که برای ما بازيکن با ارزشی بوده است. ما 
االن تيم مان را بسته ايم و ۱۸ بازيکن باالی 
زير2۳  سال داريم و تا 6 ماه آينده جايی 

برای بازيکن جديد نداريم.

برانکو ایوانکوویچ:

جايی برای بازيکن جديد نداريم

رده بندی  شطرنج  جهانی  فدراسيون 
گذشته  ماه  در  رشته  اين  برترين های 

ميالدی را منتشر کرد.
از  جهان  شطرنج  برترين های  رده بندی 
منتشر  رشته  اين  فدراسيون جهانی  سوی 
شد. در اين رنکينگ و در بين شطرنج بازان 
مرد ايران، پرهام مقصودلو، بازيکن ۱5 ساله 
قرار  در صدر  ريتينگ 25۷6  با  کشورمان 
گرفت و موفق شد به صدرنشينی طوالنی 

مدت احسان قائم مقامی پايان بدهد.
با  مقامی  قائم  احسان  مقصودلو،  از  پس 
ريتينگ  با  ايدنی  پويا   ،25۷0 ريتينگ 
و   252۷ ريتينگ  با  درينی  پوريا   ،254۳
اميررضا پوررمضانعلی با ريتينگ 25۱4 در 

رده های دوم تا پنجم قرار دارند.
در بخش بانوان ساراسادات خادم الشريعه با 
ريتينگ 242۳ همچنان در صدر بازيکنان 
ايرانی قرار گرفته و درسا درخشانی، آتوسا 
غزل  و  حجازی پور  ميترا  پورکاشيان، 

حکيمی فرد در رده های بعدی ايستاده اند.
بين  با وجود صدرنشينی در  خادم الشريعه 
با  رنکينگ جهانی  در  ايرانی،  شطرنج بازان 
 4۷ رده  در  و  شده  مواجه  سقوط  پله   ۱0

ايستاده است.
از  کارلسن  مگنوس  جهانی  رنکينگ  در 
دانمارک با ريتينگ 2۸5۷ در بخش مردان 
و هو يی فان از چين با ريتينگ 265۸ در 

بخش زنان صدرنشين هستند.

شطرنج باز ۱۵ ساله در صدر رنکينگ برترين های ايران
خادمالشریعه۱۰پلهدرجهانسقوطکرد

علی دایی:

قرار نيست کی روش و برانکو را آشتی بدهم
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ارائهدستاوردهایشرکتآبفای
استاناصفهاندرنمایشگاهکنفرانس

ملیاقتصادآب
اقتصاد  ملی  کنفرانس  اولين  بهادری-اصفهان: 
آب با شعار آب، اقتصاد، بهداشت و محيط زيست 
صبح امروز با حضور وزير نيرو در مرکز همايش 
های بين المللی برج ميالد آغاز به کار کرد.در 
اين همايش که روزهای پنجم و ششم مردادماه 
جاری برگزار می شود مديران شرکتهای مرتبط 
از  جمعی  و  آب  توزيع  و  انتقال  استحصال،  با 
شرکتهای  و  دانشگاهی  کارشناسان  و  استادان 
دانش بنيان درخصوص مسائلی همچون تعيين 
قيمت  و  آب  های  تعرفه  آب،  اقتصادی  ارزش 
گذاری بهينه و همچنين نقش آب در امنيت و 
توسعه پايدار به بحث و تبادل نظر می پردازند.

نيز  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  از 
استفاده  اقتصادی  عنوان»تحليل  با  ای  مقاله 
از پکيج های محلی تصفيه فاضالب در تأمين 
آب مورد نياز مصارف خاص« بامشارکت آقايان 
هاشم امينی و فرهاد کتيرايی و خانم ها پريسا 
بهلولی و سپيده قجاوند پذيرفته شده است که 
ارائه  به صورت سخنرانی  دوم همايش  روز  در 
همچنين  همايش  اين  حاشيه  شود.در  می 
استان  آبفای  که  است  شده  برپا  نمايشگاهی 
مساحت  به  ای  غرفه  اختصاص  با  اصفهان 
در  خود  اقتصادی  دستاوردهای  مترمربع   2۸
قالب  در  را  مشترکين  خدمات  و  درآمد  حوزه 
گذاشته  نمايش  به  مستند  فيلم  و  استند  بنر، 
است.دستاوردهايی همچون استفاده از روشهای 
ادغام وصولی ها  نوين وصول مطالبات، تمرکز 
در ستاد، اخذ مصوبه از شورای شهرهای استان 
آب  و  انشعاب  برقراری  حقوق  درخصوص 
به  انشعاب  فروش  و  قرارداد   2۱۱ تنظيم  بها، 
ارزش ۸99 ميليارد ريال در سالهای ۱۳90 تا 
۱۳94، ساماندهی مأمورات قرائت کنتور و راه 
اندازی سامانه تلفنی ارائه خدمات به مشترکين 
)۱522( که مورد استقبال بازديدکنندگان قرار 
گرفت . اضافه می شود مديرعامل آبفای کشور 
بهمراه معاونين محترم شرکت مهندسی و ساير 
آبفای  غرفه  از  همايش  در  کنندگان  شرکت 

اصفهان بازديد کردند.

اشتغال2000نفردرمنطقهویژه
اقتصادیزاگرس

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی زاگرس معتقد 
دو  برای  حداقل  منطقه  اين  راه اندازی  است، 
هزار نفر به صورت مستقيم شغل ايجاد می کند.
فرها تاب زر با اشاره به آخرين وضعيت منطقه 
اظهار کرد: در گذشته  زاگرس،  اقتصادی  ويژه 
جانمايی برای واحدها در نظر گرفته شده بود 
و  چهارم  پتروشيمی  موقعيت  به  توجه  با  که 
اهميت آن، مجبور به تغيير برخی از جانمايی ها 

شديم.
نقشه های  تکليف  تعيين  و  جانمايی  از  وی 
خبر  آينده  ماه  سه  تا  دو  طی  حداکثر  جديد 
واحدهای  از  برخی  کرد:  خاطرنشان  و  داد 
پااليشگاهی کوچک ما حتی مخازن خود را نيز 
نهايی کار  به محض جانمايی  آماده کرده اند و 

اجرايی را آغاز خواهند کرد.
زاگرس  اقتصادی  ويژه  منطقه  مديرعامل 
پيش بينی کرد، کار اجرايی اولين واحدها طی 
شش ماه آينده به اتمام برسد و در سال جاری 
شاهد بهره برداری از نخستين واحدهای مستقر 

در منطقه ويژه اقتصادی زاگرس  باشيم.
وی تاکيد کرد:  اگر واحدهای منطقه بخواهند 
بر اساسی تعهدی که در اجازه تاسيس داده اند 
حداکثر  اميدواريم  کنند،  تمام  را  اجرايی  کار 
طی يک سال تا يک سال و نيم آينده همه آنها 

به بهره برداری برسند.
تاب زر در ادامه با بيان اينکه در مجموع ۱۳6 
هکتار زمين برای منطقه ويژه اقتصادی زاگرس 
اختصاص يافته، بيان کرد: 64 هکتار آن برای 
پتروشيمی چهارم است و مابقی به تفکيک در 

اختيار ساير واحدها قرار خواهد گرفت.
اقتصادی  ويژه  منطقه  مديرعامل  گفته  به 
زاگرس، تاکنون به 2۸ واحد زمين واگذار شده 

و ۱0 واحد ديگر نيز متقاضی هستند.
احتساب  با  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  تاب زر 
پتروشيمی چهارم، حدود 40 واحد برای استقر 
در منطقه ويژه اقتصادی زاگرس اعالم آمادگی 

کرده اند.

کاشت830اصلهنهالگلکاغذی
دربندرعباس

مصطفی خادم مديرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز از اجرای 
فازاول طرح توسعه فضای سبز ميدان امام علی)ع( بندرعباس خبر 

داد.
بندرعباس،  وفضای سبز  پارکها  روابط عمومی سازمان  گزارش  به 
مصطفی خادم اظهار کرد: ارتقای ارزش های بصری و شهری، تغيير 
سطوح  ارتقای  محيطی،  ارزش های  و  چشم انداز  بنيادين  ساختار 
فرهنگ شهروندی و ايجاد پويايی از جمله اهداف اين سازمان برای 

ايجاد فضای سبز در ميدان امام علی)ع( است.
آرايش  عنوان  به  می تواند  سبز  فضای  همواره  اينکه  بيان  با  وی   
نقش  ايفای  فضاهای شهری  کننده  تفکيک  و  راه ها  دهنده شبکه 
ميزان  به  اصله گل کاغذی در سطحی  نمايد، گفت: کاشت ۸۳0 
20 هزار متر مربع در دستور کار سازمان  فضای سبز قرار گرفته 
مطلوبی  نمای  از  شهر  بزرگ  ميدان  اين  کاشت،  کار  پايان  با  که 

برخوردار خواهد شد.
مصطفی خادم  با بيان اينکه گام های عمده و اساسی در راستای 
کرد:  اضافه  است،  شده  برداشته  ميدان  اين  سبز  فضای  توسعه 
عمليات  جمله  از  اقداماتی  ميدان  اين  سبز  فضای  احداث  در 
خاک برداری، تسطيح، انتقال خاک زراعی، طراحی، خريد و اجرای 
بومی يک  گياهان  از کاشت  استفاده  فشارو  آبياری تحت  سيستم 

راهکار مهم در محوطه سازی است
کاشت  از  استفاده  زمينه  در  زيادی  بسيار  افزايش  اظهارکرد:  وی 
گياهان بومی در فضای سبز ديده می شود، ولی هنوز راهی بسيار 
طوالنی تا بکارگيری همه پتانسيلهای موجود وجود دارد. گياهان 
بومی مقاومت باالتری نسبت به خشکسالی، آفات و بيماريها دارند 
که اين امر هزينه نگهداری فضای سبز را پايين می آورد. انتخاب 
ابعاد معينی از درخت متناسب با عرض ميدان، پياده رو و عرض 
بسيار  ميدان  به  دادن  آرايش  و  زيبايی  در  ماشينها  عبور  مسير 

مهم است.
ديگر  از  را  قطره ای  آبياری  سيستم  راه اندازی  همچنين  خادم 
انجام شده در جهت توسعه و کيفيت فضای سبز ميدان  اقدامات 
عنوان کرد و گفت: برای آبياری فضای سبز اين ميدان از آب غير 

شرب استفاده می شود.

تشکیلکمیتهساماندهیاموراتباع
خارجیالبرز  

بر  تأکيد  با  البرز  استانداری  اجتماعی  و  امنيتی  سياسی،  معاون 
جزيره ای  اقدامات  خارجی،  اتباع  امور  ساماندهی  بحث  در  اين که 
اثربخش نخواهد بود، تشکيل کميته ساماندهی امور اتباع خارجی 

استان را از استاندار البرز خواستار شد.
حقيقی«،  اله  »فتح  البرز،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در سالن  مهاجرين خارجی«  و  اتباع  امور  » ساماندهی  در جلسه 
برای  خارجی  اتباع  ساماندهی  دستورالعمل  گفت:  دولت  شهدای 

کشور تدوين شده و بايد مطابق آن در استان بومی شود.
ای  جزيره  اقدامات  با  اتباع  ساماندهی  فرآيند  اين که  بيان  با  وی 
بايد بپذيريم که نخستين مسأله اين  افزود:  راه به جايی نمی برد، 
است که  اتباع غيرمجاز خارجی در بروز ناهنجاری های اجتماعی 

و... سهيم هستند.
معاون سياسی با بيان اين که بخشی از نيروهای کار در صنايع متشکل 
از اتباع خارجی غيرمجاز هستند، اين نکته را مغاير با سياست های 
اقتصاد مقاومتی دانست و تصريح کرد: يکی از فلسفه های وجودی 
اقتصاد مقاومتی، ايجاد بستر امن سرمايه گذاری، راه اندازی صنايع 

و فراهم شدن گشايش در حوزه  صنعت و اقتصاد است.
وی افزود: اگر بر اين امر اذعان داريم که اولويت اصلی کشور اشتغال 
اتباع غيرمجاز  توسط همين  توجهی  قابل  بدانيم سهم  بايد  است، 
اشغال می شود که ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان مطالبه ای جدی 

بايد به آن توجه دارد.
در  نه  را  مهم  اين  استانداری  اجتماعی  و  امنيتی  سياسی،  معاون 
و..  امنيتی  اجتماعی،  ناهنجاری های  ساير  در  که  اشتغال  حوزه 
همانند زنجيره هايی به هم پيوسته متأثر از يکديگر دانست و گفت: 

بايد در اين زمينه ورود عملياتی و جدی داشته باشيم.
حقيقی با تأکيد بر ضرورت اجرايی شدن مصوبه ابالغی دولت در 
اين زمينه، تشکيل کميته ساماندهی امور اتباع خارجی استان البرز 
را از اولويت های مهم خواند و افزود: اين کميته با شرح خدمات 
و  تشکيل  زمانی،  بازه  گرفتن  نظر  در  با  عملياتی  به صورت  مدون 
متناظر آن فرمانداران نيز در شهرستان ها تشکيل آن را با محوريت 
شناسايی نقاط آلوده و بکارگيری مشارکت دستگاه های تأثيرگذار  
امور  ساماندهی  کميته  تشکيل  گزارش،  اين  اساس  بر  کنند.  آغاز 
اجرا  آستانه  اعضای جلسه در  و  استاندار  موافقت  با  اتباع خارجی 

قرار گرفت.

کشتبهارهکدویتخمآجیلرقمگوشتیبرای
نخستینباردراستان   

مدير باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اعالم اين خبر افزود: 
کدوی آجيلی از محصوالت جاليزی است که امسال سطحی بالغ 
بر 60 هکتار زير کشت رفته که بيشترين سطح در شهرستانهای 

اردل و فارسان می باشد
مدير باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اعالم اين خبر افزود: 
کدوی آجيلی از محصوالت جاليزی است که امسال سطحی بالغ 
بر 60 هکتار زير کشت رفته که بيشترين سطح در شهرستانهای 

اردل و فارسان می باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان:  مهندس 
ابراهيم شيرانی گفت: کشت اين محصول در ماه های ارديبهشت 
و خرداد صورت گرفته و برداشت آن نيز در شهريورماه انجام می 
شود. مدير باغبانی سازمان جهاد کشاورزی در مورد هدف از اجرای 
زراعی،  تناوب  رعايت  الگوی کشت،  تغيير  کرد:  تصريح  اين طرح 
کدوی  اهداف کشت  مهمترين  آب  بهينه  مصرف  و  اشتغال  ايجاد 

تخم آجيلی است. 
 60 مجموع  در  مذکور  سطح  از  شود  می  بينی  پيش  ،افزود:  وی 
با احتساب قيمت ميانگين  برداشت شود که  بذر تخم آجيلی  تن 

کيلويی ۱6000 تومان به فروش برسد.
 شيرانی اظهار کرد: عمده فروش محصول به دست آمده به استان 
اصفهان صادر می شود و به ازاء هر 4 هکتار، برای يک نفر از بهره 

برداران به طور مستقيم شغل ايجاد می شود.

خبر خبر

کرج- خبرنگار زمان؛  بخش NICU يا بخش 
مراقبت های ويژه مادران پرخطر در زايشگاه 

مريم کرج افتتاح شد.
اولين بخش ان آی سی يو کرج در زايشگاه 
مريم با حضور فرماندار، رئيس واعضای شورای 
البرز  از مسووالن استان  شهر کرج و جمعی 

افتتاح شد.
برخی مسووالن  با حضور  مراسم که  اين  در 
الدين  صالح  دکتر  شد؛  برگزار  البرز  استان 
رفع  را  بخش  اين  افتتاح  از  هدف  دلشاد 
خال درمانی در شهر کرج ذکر کرد و گفت: 
بزرگترين دغدغه تيم پزشکی بيمارستان مريم 
رفع مشکالت مادران ونوزدان اين شهر است 
که سعی ما بر اين است تا در بخش مراقبت از 
مادران پرخطر در استان به خودکفايی دست 

يابيم.
جزو  البرز  افزود:  مريم  زايشگاه  مديرعامل 

بهداشت  زمينه  در  که  است  هايی  استان 
و  است  روبرو  درمانی  مراکز  فقر  با  درمان  و 

بيمارستان  اين  در  دهی  خدمات  افزايش 
کمک  دولت  به  توان  می  که  است  اقداماتی 

کرده و خيرين بخش خصوصی را ترغيب به 
انجام کارهای ارزشمند و ماندگاری کرد.

بيمارستان  توسعه  خصوص  در  دلشاد  دکتر 
بيمارستان  که  مدتی  در  کرد:  نشان  خاطر 
عراقی  بيمار  کودک  دو  است  شده  افتتاح 
داشتيم که با مشکالتی مواجه بودند با عملی 
که در اين مرکز درمانی انجام شد هر دو بهبود 

يافتند.
زباله  به  پايان  در  دلشاد  الدين  صالح  دکتر 
های بيمارستانی اشاره کرد و گفت: زباله های 
اين مرکز ابتدا استريل شده و سپس بوسيله 
دستگاه های پيشرفته می سوزد و فاضالب آن 
نيز تجزيه وتحليل شده و به شبکه فاضالب 

ريخته می شود.
اکسيژن  دستگاه  از  پايان  در  همچنين  وی 
ساز زايشگاه مريم نام برد که درصد بااليی از 
اکسيژن را توليد و مورد استفاده قرار می دهد.

افتتاحبخشNICUبیمارستانمریمکرج

آگهیتجدیدمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
شرکت گاز استان اردبیل - شماره – 012- 95- 823 

کد فراخوان پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 1456888 
شماره مجوز اداره کل روابط عمومی وزارت نفت)1395-1952(

شرکت گاز استان اردبیل در نظر دارد انجام خدمات پست امداد شهری، تعمیرات و نگهداری، امور مشترکین، دفتری، تنظیفات 
و ... در شهرستانهای مشگین شهر)الهرود، رضی، مرادلو، قصابه(، پارس آباد )اصالندوز، تازه کند اسالم آباد( گرمی)انگوت- 
موران( بیله سوار)جعفرآباد( و روستاهای تابعه بصورت حجمی را  از طریق مناقصه و به مدت یکسال به پیمانکار حائز شرایط 

واگذار نماید.
بدین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص دارای صالحیت مرتبط در امور فوق از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که توانایی انجام کار 
مذکور را دارند، با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها واقع در اردبیل، شهرک کارشناسان، )مجتمع اداری( 
ساختمان مرکزی شرکت گاز استان اردبیل، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 160/000 ریال)یکصد و شصت هزار ریال( به شماره 
حساب 2174630833002  نزد بانک ملی ایران شعبه میدان دکتر شریعتی اردبیل در وجه شرکت گاز استان اردبیل و با ارائه رسید بانکی اسناد 

مناقصه را دریافت و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و به دبیرخانه مرکزی شرکت گاز استان اردبیل تحویل نمایند.
مدارک و مستندات ضروری: الف( روزنامه رسمی آگهی ثبت/ تاسیس شرکت. ب(  روزنامه رسمی آگهی تغییرات شرکت. ج( اساسنامه، اظهارات ثبت 
شرکت و همچنین آخرین وضعیت سهام. د( شناسنامه، مدرک تحصیلی، کارت ملی آخرین اعضاء هیات مدیره شرکت، کد اقتصادی و شناسه ملی. 
ه( ارائه مدارک تجربه و سابقه اجرایی در کارهای قبلی. و( ارائه مدارک حسن سابقه در کارهای قبلی و رضایت نامه کتبی از کارفرمایان قبلی. ز( ارائه 
مدارک دال بر توانایی مالی و توانایی ارائه ضمانتنامه. ح(تایید صالحیت معتبر در زمینه های )کد فعالیت 2: تعمیر و نگهداری و کد فعالیت 6: امور 
تاسیسات( از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ظ( گواهینامه تایید صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ط( سایر 

مدارکی که مناقصه گر متناسب با مناقصه بصورت مکتوب اعالم می نماید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار: سپرده شرکت در فرآیند اجرای کار به مبلغ 825/000/000 ریال)هشتصد و بیست و پنج میلیون 
شماره  حساب  به  واریز  یا  و  باشد  تمدید  قابل  نیز  دیگر  ماه  سه  تا  و  بوده  معتبر  ماه  سه  مدت  برای  که  بانکی  معتبر  ضمانتنامه  صورت  به  ریال( 

2174630814001 بانک ملی ایران شعبه میدان دکتر شریعتی اردبیل.
تاریخ شروع فروش اسناد: روزشنبه مورخ 95/5/16 از ساعت 8/00 

تاریخ پایان فروش اسناد: روز چهارشنبه مورخ 95/5/20  قبل از ساعت14/30 
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت: روز یکشنبه مورخ 95/5/31 قبل از ساعت 12/00  

تاریخ بازگشایی: روز یکشنبه مورخ 95/5/31 راس ساعت 14/30 در ساختمان مرکزی شرکت گاز استان اردبیل.
ضمنا آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی »شانا« در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس WWW.SHANA.IR و شبکه اطالع رسانی 

شرکت گاز استان اردبیل به آدرس WWW.GAS-AR.IR درج گردیده است. تلفن تماس: 045-33743782    
روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل تاریخ انتشار نوبت اول 95/5/10  –   تاریخ انتشار نوبت دوم 95/5/11  

شرکت گاز
 استان اردبیل

 نوبت دوم

مفقودي
پرونده اشتغال به کار مهندسي پايه ۳ به نام حميد احمدي نسب به شماره 
پروانه 040۳000۱۳۸5 و شماره سريال پروانه 246۸9۱ مفقود گرديده و 

بدين وسيله از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
نوبت اول ۱۳95/05/04 نوبت دوم ۱۳95/05/۱۱

مفقودی
ايران  انتظامی  شماره  با   ۱۳۸۷ مدل   206 پژو  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  ۱۳5۸۸600۳526و  موتور  شماره  با  44-229ص۱9 
2۱۷0۱6۸۳به نام محمود رضا فراحانيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل 

دادنامه
بابل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۷ 94099۸۱۱۱0۷004۷۱شعبه  کالسه  پرونده 

تصميم نهايی شماره 95099۷۱۱۱0۷000۳2 
خواهان بانک آينده با وکالت خانم مائه اصغر زاده فرزند مجيد به نشانی بابل ميدان اوقاف 
ساختمان هليا 2 ط چهارم و آقای محمد ارزانی فرزند بهرام به نشانی بابل ميدان اوقاف 

جنب مخابرات ساختمان هليا ط 4 غربی 
خواندگان : ۱- آقای محمد ميرزاده شيروانی فرزند اسماعيل به نشانی شهرستان بابل جاده 

جديد آمل به بابل پايين درويش خاک بخش مرغ مازند طيور 
2- آقای احمد رضا نيا معلم فرزند جمشيد به نشانی شهرستان بابل روستای معلم کال 

خواسته : مطالبه وجه چک 
رای دادگاه 

آقای محمد ارزانی و خانم اصغرزاده به وکالت از بانک آينده با ارائه دادخواستی بطرفيت 
آقايان احمد رضا نيا و محمد ميرزاده مدعی بستانکار ی خواندگان به مبلغ يکصد ميليون 
ريال با احتساب هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه و حق الوکاله شده است و توضيح 
داده بموجب يک فقره چک به شماره ۱4۷46۸۳5مورخ 9۳/۱2/۱2 از خواندگان طلبکار 
است تقاضای رسيدگی و صدور حکم دارد نظربه محتويات پرونده دادخواست خواهان تصوير 
مصدق چک به شماره مارالذکر و گواهی عدم پرداخت و اينکه خوانده در جلسه دادگاه حاضر 
نشده ايراد و دفاع موثری به دعوی خواهان و يا انکار و ترديد و يا ادعای جعليت نسبت به 
مستندات خواهان ارائه نکرده است و دليلی که حاکی از برائت ذمه وی باشد ارائه نکرده 
است لذا اشتغال ذمه خواندگان استصحاب گشته و با احراز استمرار و استدامه آن دعوی را 
وارد و ثابت می داند به استناد مواد ۱9۸ ؛5۱5؛5۱9؛522 قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 
249و۳۱4و۱۳۱۳ قانون تجارت و ۱و2 قانون مسئوليت  مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک اصالحی سال ۸2 خوانده را به نحو تضامنی به پرداخت نبالغ آتی محکوم 
می نمايد ۱- يکصد ميليون ريال بعنوان اصل طلب 2- 2/9۸0/000 ريال بعنوان هزينه 
دادرسی ۳- خسارت تاخير تاديه مطابق با ماده 522 قانون آيين دادرسی مدنی از سررسيد 
چک لغايت محکوم به 4- حق الوکاله وکيل به مبلغ ۳/600/000 رای صادره غير حضوری و 
ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز 

ديگر قابل تجديد نظر در محاکم محترم تجديد نظر استان مازندران می باشد 
رییس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی بابل – محسناتبار 

آبخيزداری  اداره منابع طبيعی و  ايسنا: رئيس 
چالش  را  اعتبارات  کمبود  زرنديه  شهرستان 
پيش روی اجرای طرح های آبخيزداری در اين 

شهرستان اعالم کرد.
سيدمحمد ميرهاشمی افزود: گستردگی مساحت 
استان  سطح  در  زرنديه  شهرستان  بيابانی 
مرکزی و اختصاص رتبه اول استانی، فعاليتهای 
ميطلبد  آبخيزداری  حوزه  در  را  گستردهای 
که تحقق آنها نيازمند افزايش ميزان اعتبارات 

تخصيصی در اين راستاست.
اعتبارات سعی  با وجود کمبود  بيان کرد:  وی 
در  را  روستاييان  مختلف  طرق  به  ميکنيم 
فعاليتهای مختلف آبخيزداری از جمله کاشت 
بندهای  احداث  و  بذرپاشی  بذرکاری،  نهال، 
رسوبگير در مراتع مشارکت داده و از اين طريق 

کمبود بودجه را جبران کنيم.
به گفته ميرهاشمی، کاهش نزوالت آسمانی و به 
تبع آن کاهش سطح آب سفرههای زيرزمينی 
ضرورت اجرای طرح های آبخيزداری را دو چندان 
کرده است به طوری که در سال گذشته عمليات 
آبخيزداری در حوزه آبخيز اميرآباد از توابع بخش 
خرقان اين شهرستان اجرا شد و با احداث بند 
خاکی با صرف هزينه ای بالغ بر ۷۷0 ميليون ريال 

در اين راستا اقدام شده است.
وی حفاظت از خاک و کنترل سيل و رسوب، 
جلوگيري از فرسايش خاک و پر شدن مخازن 
سدها، بهرهبرداري بهينه از منابع آب و خاک، 
گوشت،  و  علوفه  توليد  و  مراتع  اصالح  و  احيا 
حفظ جنگلها به منظور ذخيره آب و تلطيف هوا، 
جلوگيري از بيابانزايي و کنترل فرسايش بادي و 
بهرهبرداري از گياهان دارويي و محصوالت فرعي 
مرتعي را از اهداف اجرای طرح های منابع طبيعی 

و آبخيزداری دانست.
طرحهای  اجرای  زرنديه  طبيعی  منابع  رئيس 
اين  اولويت های کاری  از جمله   را  آبخيزداری 
اجرايی کردن  از  بيان کرد که هدف  مجموعه 
اين طرح حفاظت از منابع طبيعی و جلوگيری 

از فرسايش خاک است.
کنترل  و  زيرزمينی  آب  سفرههای  بهبود  وی 
سيالب و رسوب در شهرستان را از ديگر اهداف 
برشمرد و با اشاره به اجرای طرح ذخيره نزوالت 
آسمانی گفت: با اين روش ميتوان در زمانی که 
بارش فراوان است اين نزوالت را ذخيره و در زمان 

کاهش بارندگی برای اراضی استفاده کرد.
قالب  در  خاکی  بند  يک  اجرای  وی،  گفته  به 
عمليات سنگ و سيمان و احداث خشکهچين 
با صرف اعتباری بالغ بر ۳۷0 ميليون ريال در 
بخش خرقان از ديگر اقداماتی بوده که از سال 
گذشته آغاز شده و در ماه های ابتدايی سال 95 

به سرانجام رسيد.
تغذيه  و  خاک  فرسايش  از  جلوگيری  وی 
سفره های زيرزمينی را اصلی ترين هدف اجرای 
و  دانست  خرقان  منطقه  در  آبخيزداری  طرح 
تصريح کرد: با توجه به فقر پوشش گياهی اراضی 
اين شهرستان اين اقدامات در راستای غنی سازی 
و توسعه منابع جنگلی و باال رفتن ضريب نفوذ آب 
در خاک و کنترل رسوبات، احياء مراتع، عمليات 

بذرکاری و بوتهکاری انجام ميشود.
 ۱۱0 از  بيش  اجرای  به  اشاره  با  ميرهاشمی 
اجرای  منظور  به  خرقان  بخش  در  بندخاکی 
طرحهای آبخيزداری طی سال های اخير گفت: 
اين بخش دارای ۳۷ روستاست و در حال حاضر 
کار مطالعات عملياتی کردن طرحهای آبخيزداری 
در اين روستاها انجام شده و منتظر تامين اعتبار 

جهت اجرا هستيم.
به گفته وی، از آنجاکه بخش مرکزی و منطقه 
خشکرود اين شهرستان در دشت واقع شدهاند 
از  نقاط  اين  در  آبخيزداری  طرح  اجرای  عمال 
ويژگی  لحاظ  به  و  نبوده  امکانپذير  شهرستان 
فعاليتهای  عمده  خرقان،  بخش  جغرافيايی 
صورت  شهرستان  از  نقطه  اين  در  آبخيزداری 

ميگيرد.
مديرکل حفاظت محيط زيست استان اردبيل از 
وجود 29 دهنه غار شناسنامه دار در استان اردبيل 

خبر داد.
»محمد خداپرست« در نخستين جلسه کارگروه 
 ۱50 حدود  اين که  بيان  با  استان  غارشناسی 
دهنه غار به صورت اوليه در استان شناسايی شده 
است، از شناسنامه دار بودن 29 دهنه از اين غارها 
خبر داد. وی افزود: شناسنامه غارهای استان به 
دستگاه های متولی ارسال شده است و از اداره کل 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان 
خواسته شده است تا نقشه و مختصات اين غارها 

را بر روی اقالم تبليغاتی خود درج کند.
اردبيل  استان  محيط زيست  حفاظت  مديرکل 
اجرای  را  کارگروه  اين  تشکيل  از  هدف 
غارها  از  بهره برداری  و  حفاظت  دستورالعمل 
اين دستورالعمل گام  دانست و گفت: تصويب 
مهمی در جهت مديريت غارهای کشور محسوب 

می شود.
خداپرست گفت: بر اساس اين دستورالعمل، غارها 
از لحاظ ارزش های حفاظتی و امکان بهره برداری 
همکاری  با  که  شده اند  تقسيم  گروه  چهار  به 
محلی،  جوامع  و  غيردولتی  دولتی،  نهادهای 

مديريت و حفاظت خواهند شد.
وی با اشاره به اين که مطالعه غارها نيازمند وسايل 
و تجهيزات خاصی است، در ادامه اختصاص اعتبار 
برای انجام مطالعه غارهای استان را خواستار شد.

کمبوداعتبارات،سنگیپیشپایآبخیزداریزرندیه

مديرعامل آبفاي هرمزگان در نشست مشترک 
با اعضاء شبکه سازمان هاي مردم نهاد محيط 
زيست و منابع طبيعي استان، با اشاره به اينکه 
ايران جزو ۸0 کشور خشک جهان است که ۸0 
درصد منابع آبي اش را مصرف کرده، گفت: 94 
درصد اين منابع با راندمان ۳0 درصد که سهم 
قابل توجهي است، در بخش کشاورزي استفاده 
مي شود که کمتر مورد توجه تشکل هاي مردم 
نهاد و سازمان هاي مرتبط قرار گرفته و بيشتر 
به سهم 4 درصدي بخش شرب پرداخته شده 

است. 
 امين قصمي گفت: هدف از برگزاري اين نشست، 
استفاده نظام مند از ظرفيت تشکل هاي مردم 
نهاد و گروه هاي فرهنگي در راستاي ارتقاء سطح 
از  آگاهي مردم و مشارکت آن ها در حفاظت 
منابع آبي استچرا که اين امر به بهترين نحو با 
اطالع رسانی و همراه سازی آحاد مردم با دولت 
به کمک سازمانهای مردم نهاد ميسر خواهد شد .   
وي ادامه داد: ما در بخش آموزش و افزايش آگاهي 
مردم کار نکرده ايم و مشکل داريمبه همين دليل 
در حوزه آب و فاضالب الگوهاي رفتاري نادرستي 
داريم و اين عدم آگاهي مشکالت و هزينه هاي 

کالني را به تاسيسات ما تحميل کرده است.
 وي گفت: همانطور که آحاد مردم خود را مالک 
آب مي دانند اميدواريم با دخالت دادن مردم 
آنان  نمودن  در حوزه تصميم گيري و سهيم 
در نجات منابع آب، از طريق همکاري با سمن 
آموزش،  قالب  در  نهاد  مردم  هاي  گروه  و  ها 
شاهد منطقي شدن و تغيير رفتارهاي مصرفي 

قشرهاي مختلف جامعه هدف باشيم.
 وی افزود: ما در بخش آموزش اين آمادگی را 
ايجاد فضاهای آموزشی در تصفبه  با  تا  داريم 
قشر  آموزش  برای  فاضالب  و  آب  های  خانه 
سوی  از  که  افرادی  و  دانشجو  يا  آموز  دانش 
سازمان های مردم نهاد معرفي مي شوند، هزينه 

هاي آموزشی الزم  در اين بخش را به عهده 
بگيريم.  

 مديرعامل آبفاي استان همچنين با بيان اينکه 
عمده مصرف کنندگان آب خانواده ها و مراکز 
و  آموزشي  مراکز  آموزشي هستند،تاکيد کرد: 
خانواده ها بويژه زنان و مادران به عنوان مسئول 
اصلي انتقال فرهنگ بهينه مصرف به نسل هاي 
آينده بوده و نيز نقش بسزا و تاثيرگذاري در اين 
زمينه دارند. اما طي سال هاي اخير شاهد هيچ 

گونه آموزشي در مدارس نبوده ايم.
  قصمي با اشاره به اينکه سياست هاي غلط 
گذشته آسيب جدي به منابع آبي وارد کرده 
است، گفت: در سطح ملي به اين نتيجه رسيده 
ايم که تغيير رفتار مصرفي يک ضرورت است و 
صرفا انتقاد از ضعف ها و کاستي هاي موجود 
همه  مشارکت  مهم  اين  تحقق  و  نبوده  موثر 
مردم  و سازمان هاي  ، مسئوالن  مردم  جانبه 

نهاد را مي طلبد.
 وي ادامه داد: در حوزه آموزش زنان نسبت به 
اهميت آب نيز غفلت شده است درحاليکه ۸0 
درصد مصرف آب در خانواده توسط زنان صورت 
مي گيرد و با آموزش اين قشر مي توان آموزش 
نيز  را  هدف  اصلي  جامعه  عنوان  به  کودکان 
محقق ساخت.  وي گفت: بنا داريم تا با کمک 
سازمان هاي مردم نهاد، سفيراني از ميان زنان 
در سطح محله، منطقه و شهر بندرعباس براي 
بسط گستره آموزشي انتخاب نماييم. همچنين 
در اين مشارکت؛ تشکيل کميته راهبري متشکل 
از افراد متخصص و دغدغه مند در حوزه آب و 
سمن ها، تدوين تقويم آموزشي زمانبندي شده، 
تعيين چشم انداز و نقشه راه در قالب تفاهم نامه 
همکاري ميان شرکت آب و فاضالب و شبکه 
سازمان هاي مردم نهاد در راستاي ارتقاء سطح 
آگاهي مردم و جلب اعتماد آنان در جهت صيانت 
از منابع آبي از ديگر اهداف مشترک ما خواهد بود.

زنان؛سفیرانآبدرترویجمصرفبهینه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف محموله 
در  ريال  ميليارد   ۳0 ارزش  به  قاچاق  گوشی 

کرمانشاه خبر داد.
خبرنگاران  جمع  در  اللهی  امان  منوچهر  سردار 
اظهار کرد: به دنبال وصول اخبار و اطالعاتی مبنی 
بر فعاليت يک باند قاچاق موبايل در مناطق مرزی 

استان موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت.
 وی تصريح کرد: اعضای اين باند در حال قاچاق 
يک محموله شامل ۱290 گوشی قاچاق از مناطق 
مرزی به مرکز استان و استانهای مرکزی کشور 
بودند که با رديابی دقيق و کارهای تحقيقاتی اين 

محموله در ورودی شهر کرمانشاه کشف و توقيف 
شد.

اين  ارزش  کرمانشاه  استان  انتظامی  فرمانده   
محموله را ۳0 ميليارد ريال عنوان کرد.

 امان اللهی در ادامه مبارزه با قاچاق کاال را يکی 
اولويت های پليس در سال جاری عنوان کرد  از 
اولويت در  اين  ابتدای امسال تاکنون  از  افزود:  و 

دستور کار انتظامی استان قرار گرفته و اين امر 
موجب شده تا اين مقطع از سال بيش از ۸0 درصد 
قاچاق  کاالی  کشف  در  ريالی(  بلحاظ  افزايش) 

داشته باشيم.
 فرمانده انتظامی استان کرمانشاه لوازم خانگی، 
سيگار، مواد غذايی و البسه را عمده کاالهای قاچاق 

کشف شده در استان عنوان کرد.

به وجود يکسری خالها  اشاره  با  اللهی  امان   
اين  گفت:  قاچاق،  کاالی  با  برخورد  بحث  در 
به  نگاه  بخشی،  بين  هماهنگی  شامل  خالها 
موضوع قاچاق و تفاوت در نحوه اقدام و عمل 

است.
از يک سو و سود  اين خالها   وی تصريح کرد: 
سرشار کاالی قاچاق و هجمه ای که در اين زمينه 
و جود دارد از سوی ديگر و نيز خالها و مشکالتی 
که در مرزها و محورها وجود دارد موجب شده تا 
محدوديت ها و موانعی برای مبارزه کامل و جامع با 

قاچاق کاال وجود داشته باشد.

کشفمحموله30میلیاردی»گوشی«قاچاق
درکرمانشاه
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برگزاریجلسهشورایهماهنگیبخش
کشاورزیچهارمحالوبختیاری

از  عمومی،  روابط  ورئيس  سازمان  رئيس  مشاور 
برگزاری جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی 

استان با حضور اعضای اين شورا، خبرداد.
از  عمومی،  روابط  ورئيس  سازمان  رئيس  مشاور 
برگزاری جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی 

استان با حضور اعضای اين شورا، خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی 
استان مهندس شاه کرم کمالی گفت: در ابتدای اين 
جلسه حجت االسالم والمسلمين دهقان مسئول 
حوزه نمايندگی ولی فقيه درسازمان اظهارکرد :بر 
اساس آموزه ها واحادث وروايات اسالمی که تمامی 
آنها بر توليد ومصرف غذای حالل وسالم تاکيد دارند 
وما مجموعه خانواده بزرگ جهاد کشاورزی وظيفه 
ای جز افزايش توليد محصوالت سالم کشاورزی 
مردم  وسالم  حالل  غذای  تامين  کالم  ودريک 
نداريم وبرای رسيدن به اين هدف بايد تمامی سعی 
وتالش خود رابکارببنديم. ودر ادامه دکتر غريب 
رئيس سازمان جهادکشاورزی استان طی سخنانی 
گفت: همه ما موظف ومتعهد به حفظ وحراست از 
منابع طبيعی وخدادادی درجهت تامين وافزايش 
بايست  محصوالت سالم کشاورزی هستيم ومی 
روحيه خود باوری را در تامين ورسيدن به خود 
کفايی درتوليد محصوالت کشاورزی رادرخودمان 
تقويت کنيم زيرا بابرنامه ريزی وهدف گذاری دقيق 
می توان به خود کفايی در توليد تمامی محصوالت 
دولت  در  بحمدا...  که  برسيم  کشاورزی  سالم 
وزارت  با تالش هدف گذاری خوب  واميد  تدبير 
جهادکشاورزی اکنون  زمينه خودکفايی دربعضی 
محصوالت استراتژيک کشاورزی ودامی منجمله 
توليد وافزايش گندم که آرزوی ديرينه همه ما بی 
نيازی به واردات وخود کفايی درتوليد گندم بوده 

است محقق شد

هفتمیندوربازدیدهایسطححوزه
شهرداریمنطقهیکتبریز

اهتمام جدی برای ايجاد فضائی مناسب جهت عبور 
و مرور عابرين پياده، حذف زوائد بصری از نمای 
شهری و زيباسازی منطقه در دستور کار قرار گرفت.
يک  منطقه  عمومی شهرداری  روابط  گزارش  به 
تبريز، دکتر مهدی يوسفی شهردار منطقه يک در 
هفتمين دور از بازديد های سطح حوزه بر اهتمام 
جدی جهت ايجاد فضائی مناسب برای عبور و مرور 
عابرين پياده در سطح منطقه در دور هفتم بازديدها 
و  بصری  زوائد  و حذف  رجائی  شهيد  خيابان  از 
ايجاد زيباسازی جهت نيل به اهداف 20۱۸ تاکيد 
ورزيدند.بر اساس اين گزارش دکتر يوسفی اعالم 
داشت : آنچه در جداره خارجی ساختمان و نمای 
از کيفيت  اغتشاش بصری شود و  شهری سبب 
منظر شهری بکاهد، بايد حذف شود و ساختمان 
ها و ديوارهای با نمای کثيف و وجود تابلوهای نا 
مناسب، زشت و شکسته از آلودگی های ديداری 

محسوب می شود و بايد رفع گردد.

.ثبتحلواگردوییگلستانیهادرفهرستآثارملیکشور
حلوا گردويی گلستانی ها با شماره ۱۱5۸در فهرست آثار ملی به ثبت رسيد.
 مهندس ابراهيم کريمی مدير کل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
استان گفت : حلوای گردويی يا »آغوز حلوا«  يکی از حلواهای  سنتی 
استان به خصوص شهرستان های بندرگز و کردکوی به شمار می رود.

وی افزود: مردم استان در شب نشينی ها ،جشن ها )عيد نوروز، عيد 
قربان، عيد غدير، شب يلدا و ..( جهت پذيرايی  ودر مراسمات عزاداری 
برای اموات آن را تهيه و طبق رسوم گذشتگان  به همراه نان محلی بين 

وابستگان و همسايه ها  تقسيم می کنند.
کريمی در اشاره به  مواد  مورد استفاده در حلوای گردويی  گفت: مواد 
اوليه اين حلوا  برنج گرده، مغز گردوی سياه، کره محلی، شکر و آب 
است که پس از آماده شدن حلوا ، آن را به قطعات کوچک و گرد  تقسيم  

و اين قطعات را کشتا می نامند.
 مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان گلستان 
ميراث  عنوان  به  کردکوی  و  بندرگز  گردويی  حلوا   : گفت  پايان  در 
معنوی)ميراث فرهنگی ناملموس( به شماره ۱۱5۸ در تاريخ 22 اسفند 
سال ۱۳94 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسيد. گفتنی است حلوا 
گردويی يکی از سوغات و عناصری  است که موجبات جذب گردشگر را 
در استان يا شهرستان فراهم می¬ آورد و امروزه اين حلوا يکی از عوامل 

مؤثر بر اقتصاد شهرستان بندرگز  محسوب می شود.

آمادگیبرایعرضهنامحدودمرغدربازارخوزستان
مديرعامل شرکت پشتيبانی امور دام خوزستان آمادگی اين شرکت را 
برای عرضه نامحدود مرغ منجمد با قيمت مصرف کننده حداکثر 5400 

تومان برای هر کيلوگرم اعالم کرد.
هادی سالمات در گفت وگو با خبرنگار ايسنا با اشاره به جلسه تنظيم 
بازار هفته گذشته استانداری اظهار کرد:  در اين جلسه آمادگی خود 
را برای عرضه  هر کيلوگرم مرغ منجمد با قيمت 4۸00 تومان درب 
سردخانه اعالم کرديم که با احتساب حداکثر سود، قيمت مصرف کننده 
اين محصول در 6 شهرستان دارای سردخانه يعنی شهرستان های اهواز،  
آبادان، خرمشهر، باوی، حميديه و کارون حداکثر 5۳00 تومان و برای 

ساير شهرستان های استان حداکثر کيلويی 5400 تومان است.
وی افزود:  اکنون نزديک به ۷۳5 تن مرغ منجمد با ماندگاری بيش از 4 
ماه در سردخانه های شرکت پشيتبانی امور دام استان ذخيره شده است 
و با توجه به اينکه شرکت پيشتيبانی امور دام کشور در حال حاضر از 
ذخاير حداقل 50 هزار تنی مرغ منجمد برخوردار است، آمادگی خود را 

برای عرضه  مرغ به هر ميزان مورد نياز اعالم می کنيم.
سالمات با اشاره به افزايش قيمت مرغ کشتار روز در روزهای اخير 
از نوع  امور دام  خاطرنشان کرد:  مرغ های منجمد شرکت پشتيبانی 
خط 2، صادراتی و جزء بهترين نمونه های مرغ منجمد و دارای تاييديه 

دامپزشکی هستند.
وی عنوان کرد: با توجه به افزايش قيمت مرغ، در هر سطحی که استان 
تقاضا کند آمادگی عرضه و تامين مرغ منجمد را داريم و همچنين 
اکنون نزديک به 2 ميليون و ۳۸2 کنسرو مرغ با قيمت ۳۱00 تومان 

نيز در اين شرکت موجود است.
سالمات بيان کرد:  در جلسه تنظيم بازار استانداری در هفته گذشته، 
آمادگی خود را برای واردات گوشت گوساله داخلی از استان سيستان و 

بلوچستان با قيمت هر کيلوگرم ۱۸ هزار و 500 تومان را داريم.

خبر خبر

در  لنجان  مردم  نماينده  بهادری-اصفهان:  
سجاد  مهندس  و  اسالمی  شورای  مجلس 
در  حضور  ضمن  شهرستان  اين  فرماندار 
از  جمعی  و  مديرعامل  با  اصفهان  آهن  ذوب 

مسئولين اين شرکت ديدار و گفتگو نمودند.
طی  آهن  ذوب  مديرعامل  صادقی  مهندس 
تعاملی  رويکرد  از  تمجيد  ضمن  سخنانی، 
مجلس  در  لنجان  شهرستان  مردم  نماينده 
از  يکی  گفت:  شهرستان،  اين  مسئولين  و 
با جديت و  اولويت های اصلی ذوب آهن که 
عالقه تمام پی گيری می شود مسائل زيست 
محيطی است و در اين راه با تمام توان اقدام 
می کنيم . ضمن اينکه تعامل خوبی با منطقه 
اما  هستيم  آن  افزايش  دنبال  به  و  داريم 
شرکت  اين  های  بدهی  و  نقدينگی  مشکالت 

همچنان وجود دارد.
هاي  پروژه  به  اشاره  با  آهن  ذوب  مديرعامل 
کاهش  جهت  شرکت  اين  در  گرفته  صورت 
مصرف آب گفت: ميزان مصرف آب ذوب آهن 
اختصاص  سهم  از  کمتر  بسيار  رود  زاينده  از 
يافته به اين شرکت است و اقدامات مختلفي 

نيز در اين خصوص در دست اقدام است.
وی افزود: در شرايطی کنونی، صنايع فوالدی 

و  هستند  مواجه  بسياری  جدي  مشکالت  با 
بلند  به روش کوره  توليد  به دليل  ذوب آهن 
مصائب  دارد،  سنگ  زغال  و  کک  به  نياز 
شرايط  اين  در  کند.  می  تحمل  را  بيشتری 
در  متخذه   های  سياست  متاسفانه  سخت، 
و  تعرفه  وضع  بر  مبنی  سنگ  زغال  زمينه 
دوچندان  را  مشکالت  نيز  واردات  محدوديت 
اين در حالی است که ظرفيت   . است  نموده 

توليد زغال داخلی جوابگوی واحد های توليد 
داخلی  زغال  اينکه  ضمن  نيست.  کشور  کک 
وارداتی  زغال  با  بايد  مرغوبيت  عدم  دليل  به 

ترکيب شود تا کک مرغوبی حاصل نمايد.
 کوهکن در اين ديدار بر حمايت از ذوب آهن 
اصفهان و طرح های اصالحی مهندس صادقی 
مشکالت  از  شرکت  اين  رفت  برون  برای 
نمود و گفت: رونق و پيشرفت  تاکيد  کنونی، 

اين شرکت بر منطقه تاثير مستقيم دارد و و از 
طرفی اگر ذوب آهن با مشکالت جدی مواجه 
شود، آثار زيانباری برای منطقه خواهد داشت 
به حل  اقداماتی که  و  فعاليت ها  از  لذا قطعاً 
توان  تمام  با  بيانجامد،  شرکت  اين  مشکالت 
حمايت می کنم. نماينده محترم مردم لنجان 
کميسون  گفت:  اسالمي  شوراي  مجلس  در 
صنايع  از  حمايت   ، مجلس  معادن  و  صنايع 
و توليد داخلي را که منطبق بر سياست هاي 

اقتصاد مقاومتي است مدنظر دارد.
مجلس  معادن  و  صنايع  کميسيون  عضو  اين 
افزود: براي همکاري جهت حل مشکالت اين 
مجتمع عظيم صنعتي آماده هستيم و مسئله 
زغال سنگ نيز در اولين جلسه کميته معدن 

اين کميسيون مطرح مي شود.
نيز  لنجان  مهندس سجاد فرماندار شهرستان 
منطقه  با  آهن  ذوب  تعامالت  ديدار،  اين  در 
اعالم حمايت  نمود و ضمن  توصيف  را خوب 
داده  افزايش  را  تعامالت  اين  که  اقداماتی  از 
داشته  پی  در  را  ومنطقه  آهن  ذوب  منافع  و 
رويکرد  با  که  نمود  اميدواری  ابراز  باشد، 
همکاری  افزايش  شاهد  اين شرکت،  مديريت 

های فی مابين باشيم.

حمایتنمایندهلنجانازطرحهاياصالحيمدیریتعاليدرذوبآهناصفهان

آگهيفراخواندعوتبهمجمععمومينوبتاول
عاديوفوقالعادهساالنه

انجمنتخصصيصنایعهمگنشوینده،بهداشتيوآرایشي
استانالبرز

منتهي به پایان سال مالي 1395 به شماره ثبت 1895 و شناسه 
ملي 10190047633

بدین وسیله از کلیه اعضا و سهام داران محترم این انجمن دعوت 
مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه که ساعت 10/30 
صبح روز دوشنبه 1395/5/25 در محل کارخانه شرکت پاکریز 
به آدرس تهران- خیابان کریم خان زند نبش خیابان نجات الهي 
پالک 236 باالي آزمایشگاه زند طبقه سوم واحد 6 تشکیل مي 

گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه

1- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد انجمن
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني

3- بررسي و تصویب صورت هاي مالي )ترازنامه، سود و زیان و...(
4- انتخابات اعضا هیئت مدیره انجمن

به مواردي که در حیطه اختیارات مجمع عمومي  5- رسیدگي 
سالیانه مي باشد.

آگهیحصروراثت

درخواستی  ازدزفول  92۳صادره  بشناسنامه  پدررضا  پورنام  بهاری  حسين  آقای 
6۱0/249/95ح  که  داده  توضيح  و  تقديم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
مرحوم دولت سلطان شهرت مانده حيران بشناسنامه 4۳2صادره ازدزفول در تاريخ 

۱۳95/۱/۱0 دردزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتند از 
۱-متقاضی ازباال 2-حميد بهاری پور به شناسنامه 2۳4۱دزفول۳-حسن بهاری پور 
به شناسنامه2۳۳ دزفول 4-سعيد بهاری پوربه شناسنامه ۱990000۳9۸دزفول 
)پسران متوفيه( 5-شهال بهاری پوربه شناسنامه ۱66 دزفول 6- ژيال بهاری پوربه 
پرونده کالسه 6۱0/249/95ح  غير.  متوفيه(و ال  )دختران  شناسنامه 940دزفول 

در شوراثبت شد.
اينک باانجام تشريفات قانونی مراتب مزبوررادريک نوبت آگهی می نمايد تا هرکس 
اعتراض دارد يا وصيت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاريخ نشرآگهی ظرف يک ماه به 
دادگاه تقديم داردواالگواهی صادروهروصيت نامه به جز سری و رسمی که بعد از 

اين تاريخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.  
رئیس شعبه 249شورای حل اختالف شهرستان دزفول

مفقودی
ايران ۸2  با شماره شهربانی 24۳م۱9  پرايد مدل ۸۱  برگ سبز و سند کمپانی 
از  و  شماره موتور ۳۷۱۸2۱و شماره شاسی s۱4۱22۸۸۳۸909 مفقود گرديده 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل   

متنآگهی
خواهان / شاکی کاظم ميرزاده دادخواستی به طرفيت خوانده / متهم سيد صفاالدين 
بصيری غرب به خواسته الزام به تنظيم سند رسمی ملک تقديم دادگاه های عمومی 
عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خيابان وليعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامين اجتماعی ارجاع و به کالسه 94099۸66۱0400۸05 
تعيين شده  و ساعت ۱0:00  آن ۱۳95/06/۱۷  وقت رسيدگی  که  گرديده  ثبت 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئين  قانون   ۷۳
دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش. 

آگهی
خواهان خليل اله بازگير فرزند اميد علی به شماره ملی 40۷2۳224۷4 ساکن :خرم 
آباد خيابان شريعتی کوچه صاحب الزمان پالک ۱0کدپستی 6۸۱۳95۱6۸9تلفن 
به شماره  09۱22۱402۱۸ خواندگان :۱-سيد عباس غرابی  فرزند سيد مطلب 
پستی  کد    2 پالک   ۱۳ خيابان  صادقيه  :اهواز ک  : ۱۷56254۸۸5ساکن  ملی 
ملی  شماره  به  رزاق  فرزند  نژاد  سواری  زاده  خيام  -2-کريم   6۱۷۷۸564۳۳:
۱۷5649۷۳۱۱ ساکن :اهواز انتهای خيابان امام شرقی کوی جانبازان خيابان ۱ 
پالک 24 کدپستی 6۱۸6944544 خواسته :صدور رای به محکوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ ۱/۸00/000/000 ريال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند 
رهنی شماره ۱90۷9 مورخه ۱۳94/۱0/2۳ تنظيمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳9  
شهرستان خرم آباد به ميزان90 روز و پرداخت ساير خسارات قانونی و مندرج در 
سند مذکور مطابق مفاد سند و هزينه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت 

وکيل و هزينه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقديم داشت که پس از ابالغ به 
طرفين برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکيل و در خصوص موضوع فوق پس 
از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نياز حسب خواسته خواهان به شرح زير 

رای صادر و انشا گرديد.
رای داوری :

در خصوص دعوی خواهان آقای خليل اله بازگيرفرزند اميد علی  به طرفيت خوانده 
آقای سيد عباس غرابی فرزند سيد مطلب  و آقای کريم خيام زاده سواری نژاد 
فرزند رزاق   به خواسته صدور رای محکوميت تضامنی  خواندگان  به پرداخت مبلغ 
۱/۸00/000/000ريال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند رهنی رسمی 
   ۳9 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  تنظيمی   ۱۳94/۱0/2۳ مورخه    ۱90۷9 شماره 
شهرستان خرم آباد و پرداخت ساير خسارات قانونی و مندرج در سند مذکور مطابق 
مفاد سند و هزينه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت وکيل و هزينه اجرای 
رای تا اجرای قطعی رای داوری به شرح دادخواست تقديمی با توجه به انتخاب 
داور مطابق با ماده 454 ق آ د م و با توجه به مدارک و اسناد تسليمی و صحت 
ادعای رابطه رهنی به موجب سند رسمی مذکور و هم چنين احضار طرفين به 
حضور در جلسه داوری مطابق با تراضی در بند ۱2 قرارداد از طريق درج در روزنامه 
کثير االنتشارزمان شماره ۳2۸4مورخ ۱۳95/5/2 و اينکه خواندگان عليرغم اطالع 
و استحضار طبق قرارداد از پرداخت بدهی در مهلت مقرر قانونی امتناع نموده است 
لهذا تخلف ايشان از اجرای مفاد قرارداد محرز تشخيص گرديده و مطابق بند 2 
قرارداد توديع الحق اجور معوقه نيز آثار تخلف وی را زايل نمی گرداند . بنابراين 
مستندا به ماده 20۱ ق آ د م و عدم حضور خواندگان در جلسه داوری و با توجه 
به مفاد قرارداد فی مابين به خواسته خواهان به شرح زير مبادرت به صدور رای 
می نمايد : درخصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور رای به محکوميت تضامنی 
خواندگان  به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد و از آنجا که توافق گرديده است 
که به ازای هر روز تاخير در انجام تعهد در بند 5 قرارداد روزانه مبلغی به ميزان 
2 درصد اصل بدهی مندرج در بند ۱ قرارداد به قرار هر روز 20/000/000ريال 
پرداخت گردد و با توجه به تاخير راهن و در انجام تعهدات به ميزان90 روز رای به 
محکوميت تضامنی  خواندگان  به پرداخت مبلغ ۱/۸00/000/000ريال و پرداخت 
ساير خسارات قانونی از قبيل هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل و حق الزحمه 
داوری و ساير هزينه ها تا اجرای قطعی رای داور برابر تعرفه های قانونی صادر می 

گردد . رای داوری با عنايت به توافق و تراضی دربند ۱0 قرار داد قطعی است . 
داور قرار داد ناصر مرادی

اصالحیه
آرای صادره هيات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذيل: 
آقای  تقاضای  به   95/2/26 مورخه  شماره۱۷۳0  رای  6۷6و  کالسه  ۱-پرونده 
به  ساختمان  يکباب  ششدانگ  به  نسبت  سپهدار   فرزند  دريکوند  مير  مصطفی 
 2 بخش   در  واقع  اصلی   ۳۸ پالک  از  شده  مجزی  مربع  ۱2۸/۷5متر  مساحت 
محمد  صيد  آقای  )رسمی(  اوليه  مالک  مالکيت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان 

ميردريکوند صحيح می باشد م الف 2۸06
تاريخ انتشار نوبت اول :۱۳95/4/20

تاريخ انتشار نوبت دوم :05/04/ ۱۳95
لرستان – شهرستان خرم آباد

آگهیحصروراثت
دادخواست  شرح  به   2۸402۸06۱2 شماره  شناسنامه  دارای  زاهدی  احد  آقای 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از   ۱ 4۱9/95/ح  کالسه  به 
چنين توضيح داده که شادروان علی زاهدی به شناسنامه شماره ۳60 در تاريخ 
آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   92/۱2/26

مرحوم منحصر است به 
۱-سارا زاهدی فرزند علی ش.ش 6925 متولد ۱۳6۷ نسبت دختر متوفی

2- سولماز زاهدی فرزند علی ش.ش 2۸40۱۷۱20۱ متولد ۱۳۷۱ نسبت دختر 
متوفی 

۳- رقيه زاهدی فرزند علی ش.ش ۸52 متولد ۱۳62 نسبت دختر متوفی
4- صمد زاهدی فرزند علی ش.ش ۳452 متولد ۱۳65 نسبت دختر متوفی

دختر  نسبت   ۱۳۷۳ متولد   2۸402۸06۱2 ش.ش  علی  فرزند  زاهدی  احد   -5
متوفی

6- اسداله زاهدی فرزند علی ش.ش 409 متولد ۱۳54 نسبت دختر متوفی
۷-فرخنده آقايی سرای ملکی فرزند سعيد ش.ش ۳55 متولد ۱۳۳4 نسبت همسر 

متوفی 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
فقیری – رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

مفقودي
اصل جواز آموزشگاه دخترانه زبان گويش نو به نام سکينه اديب نژاد مفقود گرديده 

و بدين وسيله از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
نوبت اول: ۱۳95/05/۱۱
نوبت دوم: ۱۳95/05/۱۷

متنآگهی
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده ۱۷4 قانون آيين 
دادرسی کيفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم محمد حسن مهرابی 
نژاد فرزند احمد به اتهام مشارکت در  کالهبرداری از طريق فروش سکه تقلبی 
نشر  تاريخ  از  ماه  يک  عليرضا ظرف  فرزند  انوشيروان  رضا  آقای  شکايت  موضوع 

آگهی جهت تفهيم اتهام دفاع و اخذ اخرين دفاع در اين شعبه احضار گردد. 
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – علی اصغر 
جمشیدی. 

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   95099۸66۱020025۱ کالسه  پرونده 
 95099۷66۱0200۷04 شماره  نهايی  تصميم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
با وکالت آقای حجت دولتشا  خواهان : خانم حديث ظفری مطلق فرزند حسين 
شهدای  خيابان  آباد  خرم  شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  کرم  مهدی  فرزند 
شرقی روبروی پاساژ پالسکو – خوانده : آقای مجيد محمد پور اسد آبادی فرزند 
ميرزا حسين به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهرک پارسيلون خيابان 

آذربايجان 5 سهند 4 دست چپ آخرين مکان 
خواسته :طالق به درخواست زوجه 

رای دادگاه : درخصوص دادخواست خانم حديث ظفری مطلق فرزند حسين با 
وکالت آقای حجت دولتشاه به طرفيت آقای مجيد محمد پور اسد آبادی فرزند 
ميرزا به خواسته استيذان اعمال وکالت مندرج در نکاح نامه رسمی مربوطه به 
منظور مطلقه شدن خواهان توسط خودش به وکالت از خوانده به لحاظ تحقق 
شرط ضمن العقد با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله رونوشت 
رسمی  اسناد  دفتر  در  تنظيمی   ۱6992 ترتيب  شماره  به  ازدواج  رسمی  سند 
شماره ۸ خرم آباد و نيز اقرار خواهان وجود علقه زوجيت بين طرفين به سبب 
عقد نکاح دايم محرز است از طرفی مساعی تالش و نصايح دادگاه جهت حصول 
سازش بين زوجين و انصراف زوجه از طالق موثر واقع نشده و مشاراليها کماکان 
قانون حمايت  از   2۷ ماده  اجرای  در  دادگاه  لذا  داشته  بر طالق وجدايی  اصرار 
خانواده مصوب ۱۳9۱ و آيه ۳5 س وره مبارکه نساء که می فرمايد)وان خفتم 
شقاق بينها فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها (موضوع را به داوری ارجاع 
نموده که داوران منتخب نيز گزارش کتبی خود را مبنی بر عدم امکان سازش 
بين آنان تقديم و تسليم دادگاه نموده اند وکيل خواهان اجماال اعالم نموده که 
را ترک و غيبت  اقامتگاه خود منزل  اخرين  از  از يک سال است که  زوج بيش 
دارد به طوريکه پرونده های متعدد مهريه و نفقه نيز از طريق نشر آگهی محکوم 
گرديده است نظر به اينکه زوج به زوجه وکالت داده است که در صورت غيبت 
بنابراين شرط  نمايد  مطلقه  زوجيت  قيد  از  را  بتواند خود  زوجه  ماه   6 از  بيش 
موضوع بند ۸ سند رسمی ازدواج تحقق يافته است و بر اساس آن استيذان اعمال 
وکالت برای مطلقه نموده خود را نموده در ضمن خوانده به علت حضور دراين 
دادگاه عليرغم ابالغ قانونی از طريق نشر آگهی و عدم ارسال اليحه و ارائه دليلی 
مبنی بر عدم پذيرش شروط ذيل عقدنامه يا انکار آنها لذا در مجموع تحقق شرط 
به  دادگاه  و  است  مسلم  و  محرز  دادگاه  برای  نکاحنامه  در  مندرج  العقد  ضمن 
تحقق عنوان وکالت برای زوجه در طالق خودش به استناد به ماده ۱۱۱9قانون 
مدنی حکم می نمايد بر همين اساس  دادگاه به استناد مواد 2۳4 و 2۳۷ قانون 
مدنی و مواد 24 و 26 قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳9۱/۱2/۱ گواهی عدم 
امکان سازش بين زوجين مترافعين را صادر و به خواهان اجازه می دهد به يکی 
از دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه و با توجه به اينکه وی طالق خلع را انتخاب 
نموده و اجرت المثل و جهيزيه خويش را در حق شوهرش بذل و به وکالت از 
وی قبول بذل و پس از اجرای صيغه طالق خلع با اعمال وکالت حاصل از طريق 
دفاتر  و  اسناد  و  کند  اقدام  آن  رسمی  ثبت  به  نسبت  العقد  تحقق شرط ضمن 
مربوطه را اصالتا و نيز به وکالت از شوهرش امضاء نمايد طالق مزبور بائن است 
و عده آن از تاريخ وقوع طالق ۳ طهر است رعايت وجود شرايط صحت اجرای 
صيغه طالق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳4 و ۱۱۳5 و ۱۱40 و ۱۱4۱ قانون 
مدنی حسب مورد به عهده مجری صيغه خواهد بود اعتبار اجرای اين گواهی از 
تاريخ ابالغ دادنامه قطعيت يافته به طرفين برای مراجعه به دفتر ثبت طالق ۳ 
ماه خواهد بود دادگاه بنا به تجويز ماده 29 قانون حمايت خانواده در خصوص 
امور مالی زوجه به شرح ذيل تصميم ميگردد ۱-زوجه مهريه خود را برابر دادنامه 
شماره 9۳099۷66۱0200۱۸5 اصداری از همين شعبه و نفقه خود را از تاريخ 
مطالبه  دادنامه شماره 95099۷66۱0۳000۱5  برابر  لغايت 95/۱/۱۷   9۱/5/۱
نموده و در اين خصوص رای اصداری قطعيت يافته و موضوع دارای اعتبار امر 
مختوم بوده لکن اين قسمت از خواسته خواهان را مرود اعالم می دارد ولی راجع 
به نفقه زوجه از تاريخ 95/۱/۱۷ به بعد زوجه اظهار نموده جداگانه به پيگيری 
خواهم نمود لذا اين دادگاه با تکليفی مواجه نمی باشد 2- زوجه جهيزيه و اجرت 
المثل خود را بذل نموده است و در اين خصوص ادعايی ندارد ۳-زوجين دارای 
 ۱۳95/۱۷/66۱/۱/2۸۷ نظريه شماره  برابر  4-زوجه  باشند  نمی  مشترک  فرزند 
مورخه ۱۳95/۳/۳0 باردار نيست  اين رای غيابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
خواهی در اين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر 

خواهی در محاکم تجديد نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – سید احمد موسوی. 

رایدادگاه
باقر  آقای محمد  با وکالت  آبادی  آقای ظفر خرم  درخصوص دادخواست خواهان 
طوالبی به طرفيت خوانده آقای عزت اله حسنوند فرزند پاپی به خواسته مطالبه 
مبلغ ۳۷9/۸00/000 ريال بابت مطالبه وجه چک 09۷۱0-06۷۱2-069۷۱۳ به 
انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت صدور 
حکم و اجرای کامل آن به شرح جلسه دادرسی نظر به محتويات پرونده و مالحظه 
خوانده  اينکه  به  عنايت  با  و  دادگاه  در جلسه  وکيل خواهان  اظهارات  گردد  می 
عليرغم ابالغ اخطاريه به نحو قانونی در جلسه حضور نيافته و اليحه ای نيز ارسال 
نداشته و در مقابل دعوی مطروحه دفاعی به عمل نياورده و دليل و مدرکی که 
حکايت از برائت ذمه خويش در مقابل ادعای خواهان باشد اقامه و ابراز ننموده و 
اينکه اصل بر بقا دين بوده مگر خالف آن به اثبات برسد بنابراين دادگاه با عنايت 
به جميع مراتب پيش گفته دعوی خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد ۱9۸ 
و 502 و 50۳ و 5۱9 و 522 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۳۷9/۸00/000 ريال به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ ۱۱/554/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل به ميزان تعرفه 
قانونی ريال برای مرحله بدوی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت 
يوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغييرات شاخص قيمت ها که از سوی 
بانک مرکزی تعيين و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم 
مينمايد رای صادره غيابی است و ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهی در اين دادگاه بوده و سپس ظرف مدت 20 روز ديگر قابل تجديد نظر 

خواهی نزد محاکم محترم تجديد نظر استان می باشد. 
دادرس شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – حمید رضا احمدیان. 

به  گفت:  گيالن  مسکن  بانک  مديرشعب 
منظور خروج بخش مسکن از رکود، نرخ سود 
۱۱درصد  به  ۱۳درصد  از  حساب  تسهيالت 

کاهش يافت. 
اين  موثر  نقش  بر  تاکيد  با  نوروزی،  حسن 
بخش به عنوان موتور محرک اقتصاد و راهکار 
در  مسکن  بانک  کرد:  اظهار  رکود،  از  خروج 
راستای اجرای فرمايشات مقام معظم رهبری 
»اقتصاد  بر  مبنی  سال جاری،  شعار  تحقق  و 
سقف  افزايش  با  عمل«  و  اقدام  مقاومتی، 
الوصول  و سريع  ساده  مسير  يک  تسهيالت، 
به  مسکن  ساخت  تسهيالت  پرداخت  برای 

انبوه سازان تدارک ديده است.
پرداخت  بر  عالوه  مسکن  بانک  افزود:  وی 
انواع  دارندگان  به  مسکن  تسهيالت 
اوراق  و  مسکن  انداز  پس  حساب های 
تسهيالت  از  استفاده  تقدم  حق  گواهی 
مسکن، پرداخت تسهيالت 90و۱۱0و ۱۳0 
ساير  در  و  رشت  شهر  در  تومان  ميليون 
90و۱00  ۷0و  تسهيالت  استان  شهرهاي 
بخش  سه  در  ترتيب  به  تومان  ميليون 
از  استفاده  و  صنعتی سازی  سنتی سازی، 
انتقال تکنولوژی فناوری نوين ديگر را آغاز 
و  انرژی  به منظور کاهش مصرف  کرده که 

ارتقاء ساخت و ساز با در نظر داشتن هزينه 
پارامترها  باقيمانده هر واحد و رعايت ساير 

می شود. پرداخت 
کرد:  خاطرنشان  گيالن  استان  شعب  مدير 
سقف های مذکور در مناطق شهری با توجه به 
نوع ساخت واحدها )سنتی، صنعتی و فناوری 
نوين( متفاوت است و اين موضوع چند محور 
اساسی از محورهای ابالغی در قالب اقتصادی 
مصرف  بهره وری  ارتقاء  جمله  از  مقاومتی 
واحدهای  به  حمايتی  و  ويژه  نگاه  انرژی، 
و  مسکن  بخش  کوچک  و  متوسط  توليدی 
فعاليت ها  بر  تمرکز  و  شناسايی  ساختمان، 
و زنجيره های مزيت دار اقتصادی )بنگاه های 
بزرگ فعال مسکن و ساختمان( در بر خواهد 

داشت.
تا  اعالم شرايط جديد طرح عيد  با  نوروزی   
عيد بانک مسکن گفت:طرح عيد تا عيد بانک 
مسکن از تاريخ ۱4 تير ماه سال جاری لغايت 
29 شهريور ماه سال 95 از عيد سعيد فطر تا 
عيد سعيد غدير خم اجرايی و در طول اجرای 
نام  تغيير  و  بدهی  مانده  انتقال  طرح،  اين 
مديون بدون واريز درصدی از بدهی، مشروط 
به تسويه کامل مطالبات غيرجاری در صورت 

وجود، امکان پذير است.

کاهشنرخ2درصدیسودتسهیالتمسکنگیالن
با حضور بيش از 200 نفر از دانشجويان ممتاز 
و برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری 
آپ  استارت  اولين  رويداد  پيش  جلسه  کرج، 
سالن  در  »پايش«  عنوان  با  شهری  مديريت 

جلسات اين مرکز آموزشی برگزار شد.
رئيس مرکز جامع علمی کاربردی شهرداری کرج 
صبح امروز در جلسه پيش رويداد اولين استارت 
آپ مديريت شهری کرج با عنوان »پايش« که با 
حضور بيش از 200 نفر از دانشجويان برتر اين 
مرکز و مسئوالن و مديران استانی و شهری در 
محل سالن جلسات دانشگاه برگزار شد، اظهار 
بزرگی  اقدام  آپ  استارت  اين  برگزاری  داشت: 
در راستای شکوفايی استعدادهای دانشجويان و 
صاحب نظرات جهت ارائه ايده و بارش افکار است 
که پيش بينی می شود با استقبال جوانان روبرو 
شود. وی با اشاره به تاثيرگذاری چنين اقداماتی 
پذيری  مشارکت  روحيه  افزايش  راستای  در 
جوانان به خصوص دانشجويان در امور مديريت 
شهری افزود: در حين برگزاری اين استارت آپ 
کنندگان  در شرکت  پذيری  روحيه مسئوليت 

تقويت می شود.
بزرگ  اين رويداد  آغاز  به  اشاره  با  اين مسئول 
عنوان کرد: استارت آپ »پايش« تا مهرماه سال 
ادامه دارد که طی آن جلسات  جاری در کرج 
مختلفی با حضور شرکت کنندگان برگزار خواهد 

شد که عالقمندان برای کسب جزئيات بيشتر و 
اطالعات مورد نياز طی چند روز آينده می توانند 
به سايت payeshshahri.ir مراجعه کنند. 
زارع ادامه داد: ايده هايی که در اين رويداد ارائه 
می شود، توسط خود شرکت کنندگان بررسی و 
ارزيابی و به مرحله نهايی می رسد تا بتواند قابل 

ارائه به مديريت شهری برای اجرا باشد.
شهرداری  کاربردی  علمی  جامع  مرکز  رئيس 
رهبر  سوی  از  جاری  سال  نامگذاری  به  کرج 
معظم انقالب با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل اشاره کرد و يادآور شد: يکی از رئوس اصلی 
اين استارت آپ، توجه به اقتصاد مقاومتی است، 
در واقع شرکت کنندگان بايد ايده هايی که در 
راستای اقتصاد مقاومتی باشد ارائه دهند تا بتوانيم 
زمينه های تحقق اين شعار را فراهم کنيم. وی از 
استارت آپ به عنوان راه جديدی برای شکوفايی 
استعدادهای جوانان به خصوص دانشجويان نام 
برد و گفت: از ايده های برتر شرکت کنندگان 
به طور قطع حمايت خواهيم کرد.  همچنين در 
ادامه مديرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
از  تشکر  ضمن  سخنانی  طی  البرز  استانداری 
اهتمام ويژه مسئوالن در مديريت شهری برای 
انجام چنين اقداماتی اظهار داشت: در اين استارت 
آپ کسانی موفق هستند که ايده های خود را 

تبديل به ثروت و به وسيله آن کارآفرينی کنند.

ایدهپردازهایجوانالبرزیگردهمآمدند
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با همکاری شرکت ژاپنی نیپون اویل؛

پاالیشگاهوپتروشیمیتبریز
خوراکومحصوالتخودراتهاترمیکنند

مدير هماهنگی و نظارت بر توليد شرکت پااليش و پخش فرآورده های 
نفتی ايران، از تهيه تفاهمنامه همکاری ميان شرکت ژاپنی جی اکس 
نيپون اويل با شرکت پااليش نفت تبريز و پتروشيمی تبريز خبرداد.

سعيد محجوبی با بيان اين مطلب گفت: تفاهمنامه ای ميان شرکت 
نفتی  پااليش و پخش فرآورده های  ژاپن و شرکت ملی  اويل  نيپون 
مبادله محصوالت و خوراک شرکت  امکان  بررسی وضع  برای  ايران 

پااليش نفت تبريز و پتروشيمی تبريز آماده شده است.
وی افزود: در اين تفاهمنامه الگوی پترو پااليشگاه به منظور ارتقای 
سودآوری پااليشگاه و پتروشيمی تبريز و تبادل محصوالت ميانی آنها 

مد نظر قرار خواهد گرفت.
به گفته مدير هماهنگی و نظارت بر توليد شرکت پااليش و پخش 
شرکتهای  ميان  خوراک  و  توليدات  تبادل  ايران،  نفتی  فرآورده های 
کسب  و  سودآوری  برای  را  زمينه  تبريز  پتروشيمی  و  نفت  پااليش 

منافع اقتصادی مناسب مشترک 2 شرکت فراهم می کند.
محجوبی در پايان از اجرای اين طرح از اوايل سال 20۱۷ ميالدی 

خبرداد.

مدیرکل گمرک منطقه ویژه پارس خبر داد:

صادرات3میلیارددالریمیعاناتگازی
در4ماهنخستسال95

دالری  ميليارد   ۳ صادرات  از  پارس  ويژه  منطقه  گمرک  کل  مدير 
از  از منطقه ويژه پارس به خارج  کاالی غير نفتی و ميعانات گازی 

کشور خبر داد.
ارزش 449  به  کاال  تن  و ۳0۱  هزار  کرد: 60  بيان  پورحيدر  احمد 
از طريق  امسال  ماه  دالر  طی چهار   و 426  هزار  و ۱94  ميليون 
انرژی پارس وارد کشور شد که  اقتصادی  اداره گمرک منطقه وي ژه 
افزايش  از نظر وزن ۳2 درصد  با مدت مشابه سال قبل  در مقايسه 

داشته است.
از ۸۷۷ هزار  بيش  ارزش  به  اين مدت 4۸6 تن کاال  افزود: در  وی 
دالر از اين گمرک ورود موقت شد که در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته از حيث وزن 2۳9 درصد رشد داشته است؛ همچنين در اين 
ماه مقدار 22 هزار و ۱۱5 تن کاال به ارزش 22۷ ميليون و 4۳۸ هزار 
و 50۷ دالر تحت رويه ترانزيت خارجی از کشور خارج شده که در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۱0 درصد و از حيث 

ارزش ۷2 درصد افزايش داشته است.
وی با اشاره به صادرات ۱۱ ميليون و ۱5۸ هزار و 42۱ تن کاالی غير 
نفتی شامل محصوالت توليدی منطقه به ارزش افزون  بر 4 ميليارد 
و 96۷ ميليون ۷62 هزار و 6۱۷ دالر به خارج از کشور، گفت: اين 
مقدار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۳۱ درصد و 

از حيث ارزش ۷4 درصد رشد نشان می دهد.
تن   2۱4 و  هزار   922 و  ميليون   ۷ همچنين  داد:  ادامه  پورحيدر 
ميعانات گازی به ارزش ۳ ميليارد و 22۱ ميليون و ۳۳9 هزار و  2 
دالر از گمرک منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس به خارج از کشور 
صادر شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱42 

درصد و از حيث ارزش 94 درصد افزايش داشته است .
مديرکل گمرک منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: در 
از  ۱9 ميليون و ۸0 هزار و 6۳5  ياد شده بيش  مجموع در مدت 
بوتان،  و سنگين،  اتيلن سبک  پلی   ، گازی  ميعانات  شامل  کاال  تن 
متانول،  ۱و۳،  بوتادين  گاليکول،  اتيلن  دی  و  مونو  بوتن۱،  پروپان، 
اورتوزايلين، پلی پروپيلن، استايرن مونومر،  پارازايلين،  جامبوواکس، 
هوی اند، سازه های فلزی، نفتا، گاز آمونياک، کود اوره، رافينيت و 
سيمان پورتلند به ارزش بيش از ۸ ميليارد و   ۱۸9 ميليون و ۱0۱ 
هزار و 6۱9 دالر از اين گمرک به خارج از کشور صادر شد که در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۳6 درصد و از حيث 
ارزش ۸۱ درصد افزايش داشت که عمدتاً به کشورهای چين، ژاپن،  
امارات متحده عربی، افغانستان، آذربايجان، ترکيه و هندوستان صادر 

شده است.

سهام6شرکتنفتیدرراهبورس

بازنشستگی  صندوق  و  نفت  صنعت  کارکنان  بازنشستگی  صندوق 
کشوری در نظر دارند سهام 6 شرکت نفتی زيرمجموعه خود را در 

بازار سرمايه ايران عرضه کنند.
بازنشستگی  صندوق  گذاری  سرمايه  شرکت  گزارش،  اين  اساس  بر 
کارکنان صنعت نفت )OPIC( سهام پنج شرکت نفتی تابعه خود و 
صندوق بازنشستگی کشور نيز سهام شرکت ملی نفتکش را در بازار 

بورس و فرابورس عرضه خواهد کرد.
بازنشستگی کارکنان  اين اساس، شرکت سرمايه گذاری صندوق  بر 
پذيرش  برای  الزم  اقدامات  که  است  کرده  اعالم  نفت   صنعت 
جی،  نفت  پااليش   ،  )OTC(نفت کمپرسور  توربو  های  شرکت 
نفت  تجهيزات  نفت)OIEC(، صنايع  و ساختمان صنايع  مهندسی 

و شرکت ساختمانی صبا نفت در حال انجام است.
سهام اين پنج شرکت با هدف ايجاد ارزش افزوده بيشتر، هدفگذاری 
بهبود و ارتقای خالص ارزش دارايی ها )NAV( صندوق همزمان با 
طريق  از  ها  دارايی  بازدهی  کيفيت  بهبود  نيز  و  آتی  تعهدات  رشد 
افزايش شفافيت عملکرد و پذيرش شرکت ها در فرابورس و بورس 
بازنشستگی  صندوق  اقتصادی  معاون  شود.همچنين  می  عرضه 
کشوری نيز پيش از اين، از عرضه سهام »شرکت ملی نفتکش ايران« 
نفتکش، هم  ايرنا، شرکت ملی  در بورس خبر داده است.به گزارش 
اکنون دارای بزرگترين ناوگان نفتکش در جهان است که تقريبا حمل 

بيشتر محموله های نفتی ايران را برعهده دارد.
به تازگی پنج نفتکش اين شرکت نيز به شرکت های بين المللی اجاره 
داده شده است. اکنون شرکت های نفتی، جز بزرگترين گروه های 

صنعتی در بازار سرمايه ايران هستند. 

کاهشقیمتسوختدرامارات

قيمت سوخت در امارات طی ماه آينده ميالدی 
بيش از ۱4 درصد کاهش می يابد.

در  امارات  انرژی  وزارت  ايسنا،  گزارش  به 
طی  امارات  در  سوخت  انواع  نرخ  گزارشی 
اين  براساس  کرد.  اعالم  را  ميالدی  آينده  ماه 
اکتان  با  سوپر  بنزين  گالن  هر  قيمت  گزارش، 
با  بنزين  گالن  و هر  قيمت ۱.۷۳ درهم  با   9۸
اکتان 95  با قيمت ۱.62 درهم طی ماه آينده 

به فروش خواهد رسيد.
  ۱.۷6 قيمت  به  گازوئيل  ليتر  هر  همچنين 
درهم و با بيش از 4.۸ درصد کاهش نسبت به 

ماه قبل  به فروش خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا، دولت امارات متحده عربی از 
اوايل سال جاری ميالدی هر ماه قيمت فروش 
انواع سوخت را براساس هزينه ها و فروش نفت 
و گاز خود تعيين می کند که طی سه ماه گذشته 
قيمت  افزايش  تداوم  شاهد  امارات  ميالدی 
سوخت است؛ اين در حالی است که شهروندان 
طی  بار  نخستين  برای  آينده  ماه  طی  اماراتی 
سال جاری ميالدی شاهد کاهش قيمت سوخت 

خواهند بود.

تولیدنفتاوپکدرحالتبدیل
بهیکرکورداست

ماه  در  اوپک  نفت  توليد  می شود  پيش بينی 
جاری ميالدی به يک رکورد تبديل شود.

به گزارش مهر به نقل از رويترز، انتظار می رود 
يعنی  ميالدی  جاری  ماه  در  اوپک  نفت  توليد 

جوالی، به يک رکورد تبديل شود.
اين در حالی است که عراق و نيجريه در حال 
شبه  حمالت  عليرغم  نفت  صادرات  افزايش 

نظامی ها به تاسيسات خود هستند.
از سويی ديگر عربستان سعودی به دليل حفظ 
سهم بازار و نياز داخلی اين کشور، توليد نفت 
داشته  نگه  سطح  بيشترين  به  نزديک  را  خود 

است.
شده،  انجام  های  بررسی  اساس  بر  همچنين 
توليد نفت اوپک در ماه جوالی به ۳۳ ميليون و 
4۱0 هزار بشکه در روز رسيده که اين رقم برای 
ماه قبل از آن ۳۳ ميليون و ۳۱0 هزار بشکه در 

روز گزارش شده است.
بهای  کاهش  موجب  اوپک  نفت  افزايش  البته 
طالی سياه شده است. همچنين با حل و فصل 
توليد  افزايش  و  ليبی  داخلی  اختالفات  شدن 
نفت اين کشور، انتظار بيشتر برای توليد اوپک 

می رود.
اوپک  سابق  عضو  بازگشت  با  اساس  همين  بر 
اين  به  ميالدی  در سال 20۱5  اندونزی  يعنی 

نهاد، توليد نفت اوپک افزايش يافته است.
جاری  ماه  در  اوپک  توليد  بيشترين  همچنين 
بشکه در  افزايش 90 هزار  با  عراق  به  ميالدی 

روز اختصاص دارد.

نوسانقیمتنفتبین40تا50
دالردرسالجاریمیالدی

يک مقام شرکت ملی نفت جمهوری آذربايجان 
گفت بعيد است قيمت ها تا اواخر سال 20۱6 
به زير 40 دالر برسد و رشد قيمت نفت به باالی 
غيرمحتمل  نيز   20۱6 سال  پايان  تا  دالر   50

است.
مديرعامل  آزيموف،  آرزو  تسنيم،  گزارش  به 
آذربايجان  نفت  ملی  شرکت  بازاريابی  بخش 
)سوکار( در مصاحبه با بلومبرگ گفت، بازگشت 
بازار جهانی  در  نيروها  بندی  ايران، هنوز صف 

نفت را تغيير نداده است.
چنين  درباره  هميشه  گفت،   آزيموف 

نگرانی هايی مبالغه می شود.
بازار نفت در ماه های گذشته به دليل کاهش 
نيجريه  و  ونزوئال  ليبی،  کشورهای  نفت  عرضه 
توانسته افزايش صادرات نفت ايران را در خود 

هضم کند.
ايران  نفت  صادرات  افزايش  افزود،  آزيموف 
عرضه  بين  رقابت  تشديد  موجب  حدودی  تا 

کنندگان شده است.
بازار  از  ايران  اين گزارش، سهم نفت  بر اساس 
اروپا به دليل مشکالت حمل و نقل ناچيز است.
به  خود  مجدد  دسترسی  نتوانسته  هنوز  ايران 
خط لوله سومد )سوئز-مديترانه( را برقرار نمايد. 
شرکت های نفتی منطقه خاورميانه می توانند 
با استفاده از خط لوله سومد به جای استفاده از 
کانال سوئز، مقادير بيشتری نفت از اين منطقه 

صادر نمايند.
بخش عمده ای از تحريم های غرب عليه ايران 
در ژانويه 20۱6 لغو شد. ايران قصد دارد سهم 
از  را  ها  تحريم  دوران  در  خود  رفته  دست  از 
رقبايش پس بگيرد. در حال حاضر، توليد نفت 
ايران به ۳.۸ ميليون بشکه در روز می رسد. اما 
صادرات نفت اين کشور حدود 2 ميليون بشکه 

در روز است.
کرد،  نشان  خاطر  سوکار  بازاريابی  بخش  مدير 
بعيد است قيمت ها تا اواخر سال 20۱6 به زير 

40 دالر برسد.
آزيموف گفت، در آن صورت چاه های نفت در 
آمريکا تعطيل خواهند شد و حجم کل عرضه 
افزود،  وی  يافت.  خواهد  کاهش  بازار  در  نفت 
رشد قيمت نفت به باالی 50 دالر تا پايان سال 
20۱6 نيز غيرمحتمل است، زيرا خروج انگليس 
از اتحاديه اروپا »گاوه های وحشی نفتی« را از 

تب و تاب انداخته است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

با پاکستان بحث جدی  بايد  رمضانی گفت: 
گاز  نهايتا  کشور  اين  ببينيم  و  باشيم  داشته 

ايران را می خواهد يا خير؟
و  الملل  بين  مديرامور  رمضانی  عزيزا… 
سرانجام  درباره  گاز  ملی  شرکت  بازرگانی 
صادرات گاز به پاکستان با توجه به اظهاراتی 
مبنی بر اينکه امريکا مانع اجرايی شدن خط 
لوله جهت دريافت گاز پاکستان از ايران است، 
گفت: پاکستان با توجه به کاهش قيمت ال.ان.
جی رويکرد خود را جهت دريافت گاز از ايران 
عوض کرده و به جای قراردادهای بلند مدت 
روی قراردادهای ال.ان.جی متمرکز شده است.

کاهش قیمت ال.ان.جی رویکرد 
پاکستان را تغییر داد

وی افزود: در حال حاضر با توجه به اينکه در 
آن  قيمت  دارد   وجود  ال.ان.جی  مازاد  بازار 
کاهش يافته است لذا پاکستان بيشتر نياز خود 

را از طريق ال.ان.جی تامين می کند. 

خط  از  اکنون  نيز  ما  کرد:  تصريح  رمضانی 
کشور  اين  به  گاز  صادرات  جهت  که  لوله ای 

کشيديم؛ استفاده داخلی می کنيم.

مذاکره با پاکستان سخت است
وی درباره به جريان انداختن جريمه به خاطر 
اظهار  آباد  اسالم  سوی  از  تعهد  اجرای  عدم 
پاکستان  با  بايد  ما  خصوص  اين  در  داشت: 
اين  که  ببينيم  و  باشيم  داشته  جدی  بحث 
خير،  يا  می خواهد  را  ايران  گاز  نهايتا  کشور 
چون مذاکره با پاکستان نيز بسيار سخت است 
و موضوعاتی که با اين کشور داريم قابل جمع 

بندی نيست. 

هنوز با هند به نتیجه نرسیدیم
مديرامور بين الملل و بازرگانی شرکت ملی گاز 
خاطرنشان  نيز  هند  به  صادرات  برنامه  درباره 
از طريق  است که  اين  دنبال  اين کشور  کرد: 
گاز  ايران  از  مستقيم  صورت  به  آزاد  دريای 

از  را  خود  گاز  که  نمی خواهد  و  کند  دريافت 
مسيری که از پاکستان می گذرد تامين کند.

مذاکراتی  هند  با  تاکنون  شد:  يادآور  وی 
داشته ايم اما هنوز به نتيجه نرسيده است.

 مدیرامور بین الملل شرکت ملی گاز خبرداد:

تغییررویکردپاکستانبرایدریافتگازازایران

مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی از 
سوزی  آتش  حادثه  از  پس  نفت  وزير  ابالغيه 
پتروشيمی بوعلی سينا مبنی بر اعمال قوانين 

سختگيرانه در رعايت اصول ايمنی خبرداد.
حادثه  جزئيات  شرح  با  شاهدائی  مرضيه 
مورد  در  بيستون  پتروشيمی  در  سوزی  آتش 
خالءهای قانونی مميزی از سوی شرکت ملی 
براساس  کرد:  اظهار  ايران  پتروشيمی  صنايع 
حادثه  از  پس  نفت  وزير  زنگنه،  بيژن  ابالغيه 
بوعلی  پتروشيمی  مجتمع  در  سوزی  آتش 
ايران  پتروشيمی  صنايع  ملی  شرکت  سينا، 
يی  اس  اچ  واحدهای  فعاليت  بر  دارد  اجازه 
مجتمع های پتروشيمی نظارت و پايش کامل 

داشته باشد.
شرکت  نفت،  وزير  ابالغيه  مطابق  افزود:  وی 
پايش  بر  بايد  ايران  پتروشيمی  صنايع  ملی 
ها  مجتمع  همه  در  را  ايی  اس  اچ  ايمنی 
و کند  نظارت  خصوصی  های  شرکت   حتی 
گزارش  و  کند  اعالم  آنها  به  را  ها  الزام    

اقدام های انجام شده را ابالغ کند.
شاهدايی تصريح کرد: در اين ابالغيه که بخش 
صراحت  به  شود،  می  شامل  هم  را  خصوصی 
مجموعه  و  شرکت  اگر  که  است  شده  اعالم 
ايران  پتروشيمی  صنايع  ملی  شرکت  از  ای 
برای  نفت  وزير  به  آن  گزارش  نکند،  تبعيت 
می  داده  مجتمع  آن  خوراک  دريافت  قطع 
شود.مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی 
گفته  شانا  خبرنگار  با  گفتگو  در  اين  از  پيش 
ايمنی  مميزی  سازی،  خصوصی  از  پس  بود: 
صنايع  ملی  شرکت  سوی  از  نشانی  آتش  و 
اما  است،  انجام  حال  در  ايران  پتروشيمی 
بخش  هايی  اقدام  چنين  برای  متاسفانه 
خصوصی تمايل چندانی برای سرمايه گذاری 
ندارد و به مخاطره های سرمايه گذاری نکردن 

در اين باره آگاه نيستند.
پتروشيمی  صنايع  ملی  شرکت  رايزنی  از  وی 
براساس  تا  داد  خبر  مجلس  و  دولت  با  ايران 

آن مبحث رگوالتوری نهادينه شود و اختيارات 
ويژه حاکميتی به اين شرکت داده شود و اين 
قانونی در  برخی خالءهای  تواند  موضوع  می 

اين زمينه برطرف کند.
اين مسئله  زمانبر شدن  به  اشاره  با  شاهدايی 
گفت: با شرايط ايجاد شده می توانيم در دولت 
نفت  وزير  دهيم.معاون  سرعت  مسئله  اين  به 
و  داليل  جزئيات  درباره  پتروشيمی  امور  در 
به   اشاره  با  بيستون  پتروشيمی  حادثه  عوامل 
جلسه های برگزار شده در مجتمع پتروشيمی 
بررسی داليل حوادث گفت:  با هدف  بيستون 
اما  نيست؛  مشخص  دقيق  هنوز  فنی  نظر  از 
احتماالت را در سه تا چهار سناريو با مسئوالن 
کنترل  مدير  و  بيستون  پتروشيمی  مجتمع 
بررسی  پتروشيمی  صنايع  ملی  شرکت  توليد 

سوزی  آتش  حادثه  درباره  گفت:  کرديم.وی 
پتروشيمی بيستون آنچه قريب به يقين است 
فشار  شده  سبب  مخزن  داخل  در  گاز  تجمع 
است-  شده  ترکيب  هم  اکسيژن  و  رود  باال 
منجر  حالت  اين  و  باشد-  نيتروژن  بايد  فقط 
به انفجار شده است.به گفته معاون وزير نفت، 
است  شده  انفجار  سبب  که  ای  جرقه  عامل 
عوامل  طورکلی  به  نيست؛  هنوزمشخص  نيز 
شناساسی شده است؛ اما اين که کدام يک از 

آنها اتفاق افتاده است، مشخص نيست.
اين  در  شده  مطرح  مباحث  ديگر  از   وی 
و  پيشگيری  راهکارهای  بررسی  را  ها  جلسه 
دانست  موجود  عملياتی  اشکاالت  همچنين  
پس  اين  از  تا  شد  بررسی  و  بحث  گفت:  و 
پيشيگيری کنيم که برای ديگر مخازن اتفاقی 

نيفتد.
از تجربه های  بايد  اين که   بيان  با  شاهدايی 
سينا  بوعلی  پتروشيمی  مجتمع  سوزی  آتش 
اتفاق  بيستون  پتروشيمی  در  آن  مشابه  که 
افتاد، استفاده کنيم تا دوباره با اين خطر روبرو 
هشدارهای  حادثه   2 اين  شد:  يادآور  نشويم، 
مديران  و  رؤسا  به  که  داد  ما  به   زيادی 
مجتمع ها اعالم کنيم که چه مسائلی را رعايت 

کنند تا دوباره با اين خطر روبرو نشويم.
کوتاه  های  اقدام  و  تمهيدات  به  اشاره  با  وی 
مدت شرکت ملی صنايع پتروشيمی، از ارسال 
ابالغيه های جديد از سوی اين شرکت به همه 
رگوالتوری  درباره  پتروشيمی  های  مجتمع 
برای  گفت:  و  داد  خبر  يی  اس  اچ  بحث  در 
 2 از  بايد  پتروشيمی  مجتمعهای  يی  اس  اچ 
تا سه جبهه اقدامه ايی انجام دهيم. از جمله 
نياز  سرعت  به  که  است  تجهيزاتی  خريداری 
داريم تا خدای ناکرده اگر حادثه ديگری اتفاق 

افتاد با مشکل کمبود تجهيزات روبرو نشويم.
و  مديران  به  بايد  همچنين  افزود:  شاهدايی 
آب،  همچون  مواردی  کنيم  اعالم  ها  مجتمع 
خود  های  مجتمع  در  را  فوم  و  نشانی  آتش 
 چک و بررسی کنند و از سويی نقاط پرخطر 
مجتمع های خود را از قبل پيش بينی کنند 
هايی  اقدام  چه  آنها  حريق  اطفای  برای  که 
همه  مديران  با  ای  جلسه  از  است.وی  الزم 
کردن  اجرايی  برای  پتروشيمی  مجتمعهای 
رعايت  منظور  به  مدت  کوتاه  های   اقدام 

الزام های اچ اس يی خبر داد.
بلندت  های  اقدام  درباره  نفت  وزير  معاون 
داريم  تصميم  گفت:  باره  اين  در  مدت 
مشاور  پتروشيمی  های  مجتمع  همه  برای 
بگيريم  نشانی  آتش  ايمنی  مميزی  برای 
و  دهند  انجام  را  خطر  و  ريسک  مطالعات  تا 
شناسايی  باره  اين  در  موردنياز  های  اقدام 
موارد  آن  در  ها  مجتمع  تا  شود  ابالغ   و 

سرمايه گذاری کنند.

بر اساس ابالغیه جدید وزیر نفت

مقرراتایمنیدرمجتمعهایپتروشیمی
سختگیرانهترمیشود

مديرعامل شرکت ملی صادرات گاز ايران از 
امضای قرارداد صادرات گاز ايران به شرکت 
جی آی ای سی گرجستان خبرداد و گفت: 
بر اساس اين قرارداد حجم گاز ارسالی برای 
مترمکعب  ميليون   40 چهارماهه  دوره  يک 

است.
قرارداد  که  اين  به  اشاره  با  کاملی  عليرضا 
صادرات گاز ايران به گرجستان با يک شرکت 
آی  جی  نام  به  کشور  اين  خصوصی  بخش 
 Georgian International( سی  ای 
شده  امضا   )Energy Corporation
است، اظهار کرد: اين قرارداد برای يک دوره 
چهار ماهه و به صورت آزمايشی امضا شده 

است.
ميليون   40 را  قرارداد  اين  حجم  وی 

اعالم  چهارماهه  دوره  يک  برای  مترمکعب 
کرد و افزود: اجرايی شدن اين قرارداد منوط 
به دريافت مجوزهای الزم از ارمنستان است.

توليد،  زمينه  در  سی  تی  آی  جی  شرکت 
نيروگاه  و  برقابی  تاسيسات  انرژی،  انتقال 
و  واردات  همچنين  کند؛  می  فعاليت 
جزو  نيز  صنعتی  مشتريان  برای  گاز  توزيع 

فعاليتهای اين شرکت قرار دارد.
گذشته  هفته  ايران  نفت  وزير  زنگنه،  بيژن 
و  انرژی  وزير  يوليان،  لئون  با  ديدار  از  پس 
ايران  بود:  گفته  ارمنستان  طبيعی  منابع 
يک قرارداد کوچک آزمايشی با يک خريدار 
گرجستانی برای خريد گاز امضا کرده است 
که اميدواريم اين قرارداد امسال با عبور گاز 

ايران از خاک ارمنستان فعال شود.

امضایقرارداد40میلیونمترمکعبیصادراتگازایرانبهگرجستان

واردات  ميزان   : کرد  اعالم  نفت  وزارت 
سال  ماه  ششمين  در  ژاپن  خام  نفت 
ايران نسبت  از   )  20۱6 ميالدی جاری ) 
نزديک   20۱5 سال  در  مشابه  دوره  به 

. نشان می دهد  افزايش  200 درصد  به 
اقتصاد،  وزارت  نفت،  وزارت  گزارش  به 
کرده  اعالم  ژاپن  صنعت  و  بازرگانی 
 ۱0 تا  خرداد   ۱2  ( ژوئن  ماه  در  است؛ 
خام  نفت  واردات  مجموع  امسال،  تير( 
اين کشور از ايران به يک ميليون و ۳۱2 

است. رسيده  ليتر  کيلو   ۷5۸ و  هزار 
۸.۸ درصد از کل واردات  حجم ياد شده، 
نفت خام ژاپن را در بر می گيرد و ۱95.۸ 
است. بيشتر   20۱5 به سال  درصد نسبت 

ماه  در  ژاپن  خام  نفت  واردات  مجموع 
درصد   6.۷ با  ميالدی  جاری  سال  ژوئن 
هزار   940 و  ميليون   ۱4 به  ساالنه،  رشد 
 ۱۳0 و  ميليون  سه  )معادل  کيلوليتر 

رسيد. روز(  در  بشکه  هزار 
نخستين  برای  شده،  ياد  دوره  در  ژاپن 
نفت  تا کنون،  2000 ميالدی  از سال  بار 
را  آمريکا  آالسکا  ايالت  در  توليدی  خام 

کرد. وارد  نيز 
روزانه  صادرات  با  ايران  ايرنا،  گزارش  به 
به  ميعانات  و  خام  نفت  بشکه  هزار   ۳0۸
ژاپن در ماه مه )ارديبهشت- خرداد(، در 
بزرگ  کننده  تأمين  چهارمين  جايگاه 

گرفت. قرار  کشور  اين  نفت 

وارداتنفتژاپنازایراننزدیکبه200درصدرشدپیداکرد

مديرکل بنادر و دريانوردی استان بوشهر گفت: 
برای نخستين بار پس از برجام 240 سوپر تانکر 
در  مختلف  کشورهای  های  پرچم  با  نفتکش 

جزيره خارگ بارگيری کردند.
ماه  درچهار   : افزود:  بنچاری  مهدی  محمد 
تن  هزار   ۸۳۸ و  ميليون   ۳5 امسال  نخست 
و  تخليه  خارگ  بندر  در  مختلف  محصوالت 
بارگيری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

بيش از 60 درصد افزايش نشان می دهد.
وی اضافه کرد: بندر خارگ از مهمترين بنادر 
ای که  گونه  به  است  در حوزه صادرات  کشور 
بيشترين نفت خام صادراتی کشور از اين بندر 

مهم و استراتژيک بارگيری می شود.
مديرکل بنادر و دريانوردی استان بوشهر با اشاره 
به تردد کشتی های بزرگ نفتی و سوپر تانکرها 

به خارگ افزود: برای نخستين بار پس از برجام 
نفتکش ها با پرچم کشورهای مختلف از جمله 
فرانسه، اسپانيا، يونان، لهستان، هلند، ايتاليا و 

از  پس  و  شدند  خارگ  بندر  وارد  جنوبی  کره 
بارگيری به مقاصد مورد نظر حرکت کردند.

بنچاری با بيان اينکه اسکله های جزيره خارگ 

دارای ظرفيت بااليی برای پهلوگيری و بارگيری 
هستند، تصريح کرد: اسکله ›تی‹ يا شرقی قادر 
است همزمان هشت فروند کشتی برای بارگيری 
غربی  يا  ›آذرپاد‹  اسکله  در  و  کند  پهلودهی 
خارگ چهار کشتی همزمان برای بارگيری نفت 

خام پهلو می گيرند.
مديرکل بنادر و دريانوردی استان بوشهر افزود: 
با  کشتی   925 امسال  نخست  ماه  چهار  در 
ظرفيت باالی يکهزار تن و زير يکهزار تن برای 

صادرات پهلو گرفتند.
بنچاری با بيان اينکه در اين مدت 295 کشتی 
با ظرفيت باالی يکهزار تن درخارگ پهلو گرفت 
گفت: از اين تعداد کشتی 240 فروند سوپرتانکر 
نفتکش بود که برای نخستين بار پس از برجام 

در خارگ تردد می کردند.

24۰سوپرتانکرنفتکشنخستینبارپسازبرجامدرخارگبارگیریکردند
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اجاره بها ی مسکن در حباب قیمت 

مجید کیان پور
عضو کمیسیون عمران مجلس

 
شکستن حباب قیمتی اجاره بها با نزدیک شدن 
نرخ آن به تورم ممکن می شود.باال بودن نرخ اجاره 
بها  در حالی که کاهش تورم رخ داده منطقی 

نیست.باید زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه هایی که 
در بانک ها سپرده شده اند در بخش تولید مسکن صورت بگیرد تا به این 
ترتیب کمبود واحد مسکونی بهانه ای برای رشد قیمت مسکن و اجاره 
بها نباشد.در حال حاضر ارقامی که برای اجاره بها لحاظ می شود؛بسیار 
باالتر از میزان ارزش واقعی واحد مسکونی است.با توجه به آشفته بازار 
اجاره بها وبا توجه به قرارگرفتن در فصل جابجایی، بازار اجاره بها ملتهب 
شده و اعمال قیمت های سلیقه ای را شاهد هستیم از این رو تشکیل 
کارگروهی از مسئوالن مربوطه برای بستن مبادی تخلف در زمینه اعمال 
سلیقه در نرخ گذاری های مسکن و اجاره بها ضروری است.از اوایل خرداد 
تا پایان شهریورماه زمان نقل و انتقاالت است،بی برنامگی در بحث تنظیم 
بازار مسکن فشارهای بسیاری را بر مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف 
جامعه تحمیل کرده است.افزایش نرخ مسکن به ویژه در بحث اجاره بها 
با نرخ تورم فاصله بسیاری دارد.افزایش نرخ مسکن به ویژه در بحث اجاره 
بها با نرخ تورم فاصله فاحشی دارد.دولت باید همسو با کاهش نرخ تورم 
به کاهش نرخ سود بانکی، اجاره بها و سایر مولفه هایی که تاثیرگذاری 
بر بهبود اقتصادی دارد اقدام کند.افزایش نرخ اجاره بها باید با نظارت 
های بیشتر از سوی وزارت راه و شهرسازی، مشاوران امالک،  سازمان 
تعزیرات حکومتی و سازمان مالیاتی همراه شود. بسیاری از افزایش قیمت 
ها در بحث اجاره بها نتیجه ضعف نظارت ها و اعمال سلیقه است.از این 
رو کاهش نرخ سود بانکی مالکی برای قیمت مسکن نیست.تسریع در 
ساماندهی بازار مسکن به ویژه اجاره بهایک ضرورت است .برای تحقق 
این مهم نیازمند تشکیل کارگروهی از مسئوالن مربوطه هستیم تا مبادی 
تخلف در زمینه اعمال سلیقه در نرخ گذاری های مسکن را ببندیم.ربط 
دادن افزایش نرخ اجاره بها به کاهش نرخ سود بانکی بهانه تراشی برخی 
برای اعمال افزایش قیمت ها است.نباید کاهش نرخ سود بانکی را مالکی 
برای قیمت مسکن در نظر بگیریم.با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم 

باید تمامی مولفه های مرتبط با اقتصاد به این آمار و ارقام نزدیک شود.
 

 فناوری و ارتباطات
تشریح ۳ فاز فیلترینگ هوشمند

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: فاز اول فیلترینگ هوشمند 
با آزمایش در یک شبکه اجتماعی نتایج خوبی داشت و هم اکنون فاز دوم 
با موضوع تغییر محل استقرار تجهیزات از زیرساخت به الیه دسترسی 
انجام است.محمدجواد آذری جهرمی اظهار داشت:  با تأخیر در حال 
تا  باید  فاز دوم  اجرایی خواهد شد که  فاز  فیلترینگ هوشمند در 3 
اردیبهشت ماه 95 انجام می شد، اما هم اکنون با تأخیر روبه روست و تا پایان 
آذرماه این فاز به پایان می رسد.مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت 
توضیح داد: مرحله اول فیلترینگ هوشمند آزمایش روی شبکه اجتماعی 
بود که نتایج خوب بوده است؛ به طوری که پیش از اجرای فیلترینگ 
هوشمند، روزانه محتوای مجرمانه در این شبکه 5 درصد بود و هم اکنون 
به زیر یک درصد رسیده است.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
بیان اینکه نتایج نشان می دهد فیلترینگ هوشمند برای سالم سازی فضا 
مناسب بوده، گفت: البته فیلترینگ یک اقدام منفعالنه است و هیچ وقت 
صفر نمی شود.جهرمی، با اشاره به فاز دوم پروژه فیلترینگ هوشمند گفت: 
در این فاز، تغییر محل استقرار فیلترینگ از زیرساخت به الیه دسترسی 
)شرکت های ارائه دهنده سرویس( مدنظر است که این فاز چالش های 
بسیاری دارد.وی تصریح کرد: در فاز سوم نیز فیلترینگ هوشمند به تمامی 
فضای غیررمز کشور بسط داده می شود و از ابتدا اعمال در فضای رمز جزو 
فیلترینگ هوشمند نبوده است و در حوزه رمز، تقویت سرویس های بومی 

و تعامل با سرویس های بین المللی راهگشاست.
 

 اقتصاد کالن
ایران هجدهمین مصرف کننده بزرگ طال در جهان 

شناخته شد
گزارش یک موسسه بین المللی نشان می دهد ایران ساالنه بیش از ۶۰ تن 
طال و نقره مصرف می کند و از نظر مصرف طال در رتبه هجدهم جهان قرار 
گرفته است.دفتر آمار جهانی فلزات در گزارشی اعالم کرد قیمت فلزات گرانبها 
در سه ماهه دوم سال جاری میالدی به دلیل افزایش تقاضا، کاهش ارزش دالر 
و سرمایه گذاری های بدون ریسک، 8 درصد افزایش داشته است. نقره در این 
میان بیشترین افزایش را شاهد بوده و 13 درصد رشد قیمت داشته است. پس 
از آن پالتین با 1۰ درصد افزایش در رتبه دوم قرار گرفته است. قیمت طال نیز 
با 7 درصد افزایش همراه بوده و در اوایل ماه جوالی به باالی 135۰ دالر در هر 
اونس رسیده است.بر اساس این گزارش انتشار آمارهای منفی از اقتصاد آمریکا 
که موجب به تعویق افتادن افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو شده، یکی 
از عوامل اصلی رشد تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار طال بوده است. دیگر 
عامل افزایش قیمت فلز زرد، تصمیم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا بوده، 
چرا که این تصمیم موجب تضعیف رشد اقتصادی و بالتکلیفی سیاسی شده 
است.دفتر آمار جهانی فلزات پیش بینی کرده است که قیمت فلزات گرانبها در 
سال 2۰1۶ میالدی، 7 درصد افزایش یابد که دلیل عمده این افزایش تقاضای 
بیشتر برای سرمایه گذاری در بازار فلزات گرانبها خواهد بود. همچنین پیش 
بینی شده قیمت طال و نقره امسال 8 درصد رشد نماید.بر اساس این گزارش 
کشور چین در سال 2۰14 با تولید 452 تن طال بیشترین تولید طال را در 
بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. کشورهای استرالیا، روسیه، 
آمریکا و کانادا به ترتیب با 274، 249، 21۰ و 152 تن در رده دوم تا پنجم 

بزرگترین تولید کنندگان طالی جهان جای گرفته اند.
 

 راه  و عمران
بیش از ۹۲ هزار مترمربع از اراضی ملی شمیرانات رفع 

تصرف شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات از رفع تصرف 92 هزار 
و 755 مترمربع از اراضی ملی این شهرستان به ارزش 2۰۰ میلیارد تومان 
از ابتدای سال جاری خبرداد.عادل محبوبیان افزود: از این میزان اراضی 
ملی، ۶۰ هزار و 5۰9 مترمربع در قالب 13 فقره اجرای حکم قضایی 
بازپس گیری شد.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع طبیعی متعلق 
به آحاد مردم و نسل آینده است حفاظت از این نعمت های خدادادی 
همکاری و مساعدت همه جانبه تمامی دستگاه ها و مسئوالن را می طلبد. 
با توجه به ارزش افزوده زمین در مناطق مختلف این شهرستان، مقوله 
حفاظت از اراضی ملی از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است ضن اینکه 
به همین منظور یگان حفاظت منابع طبیعی شمیرانات با گشت و پایش 
مستمر و با انجام اقدامات پیشگیرانه با هرگونه تخلف و تصرف در اراضی 
ملی برخورد کرده  و در بازپس گیری این اراضی از ید متصرفین با تمام 

قدرت و جدیت اقدام می کند.
 

   خودرو
واردکنندگان خودرو فاقد مجوز تعلیق می شوند

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو گفت: واردکنندگانی 
که نسبت به اخذ مجوزهای الزم برای فروش و پیش فروش خودرو از 
اتحادیه صنف فروشندگان اتومبیل و سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان اقدام نکنند، تعلیق خواهند شد.میثم رضایی اظهارداشت: براین 
اساس، تمام واردکنندگان خرد و کالن بازار خودرو کشور باید بر اساس 
ماده 12 قانون نظام صنفی نسبت به اخذ مجوز فروش خودرو از اتاق 

اصناف و اتحادیه صنف فروشندگان اتومبیل اقدام کنند.

 تعامل با فعاالن اقتصادي از محورهاي 
مهم فعالیت هاي سازمان امور مالیاتي

رئیس کل سازمان امور مالیاتي کشور گفت: کلیدي 
ترین محور فعالیت هاي سازمان امور مالیاتي کشور 
تعامل با فعاالن اقتصادي است و در این راستا نیز 

توافقات بسیار خوبي با اصناف کشور داشته ایم.
مالياتي  رسانه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ايران، سید کامل تقوي نژاد، رئیس کل سازمان 
امورمالیاتي کشور در جلسه شوراي گفتگوي دولت 
و بخش خصوصي در استان خراسان رضوي گفت: 
در راستاي همین تعامالت و در زمینه بخشودگي 
جرایم مالیاتي مودیان، بخشنامه اي به استان ها ابالغ 
شده است که در صورت پرداخت اصل مالیات از 
سوي مودیان تا پایان شهریور ماه سال جاري، تمامي 

جریمه آنها بخشیده خواهد شد.
وي در بخش دیگري از سخنان خود با تاکید بر اینکه 
فشار مالیاتي نباید بر عهده کساني باشد که به صورت 
شفاف مالیات مي دهند افزود: جهت گیري ما در این 
خصوص عدم فشار بر فعاالن اقتصادي است که به 
صورت شفاف عمل کرده و مالیات مي پردازند. در 
سال جاري نیز اگر رشدي در درآمدهاي مالیاتي 
وجود داشته، صرفا در خصوص شناسایي واحدهایي 

است که تاکنون پرداخت مالیات نداشته اند. 
تقوي نژاد همچنین در خصوص رسیدگي به پرونده 
هاي مالیاتي در هیئت هاي حل اختالف مالیاتي 
گفت: در گذشته روند رسیدگي به این پرونده ها 
معموال تا 3 سال به طول مي انجامید. به همین 
دلیل سازمان توجه ویژه اي به این پرونده ها دارد 
تا مدت زمان رسیدگي در هیئت هاي حل اختالف 

کاهش یابد. 

برگزاری اولین رویداد هم آفرینی 
همراه اول

آفرینی  هم  رویدادهای  مجموعه  از  رویداد  اولین 
همراه اول با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی از 27 

تا 29 شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات 
رویدادهای  ايران،  سيار  ارتباطات  شرکت 
کارآفرینی همراه اول، با رویکرد رویدادهای متداول 
در این حوزه و انتخاب کسب و کارهای نوپا برگزار 
می شود. در این رویدادها با در نظر گرفتن فضای 
برطرف  و  کارآفرینی کشور  اکوسیستم  بر  حاکم 
کردن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه فعلی 
و نیز نیازهای همراه اول، بومی سازی های الزم 

صورت پذیرفته است.
این رویدادها با نگاه حمایت همراه اول از کسب 
فضای  ایجاد  همچنین  و  نوآور  و  نوپا  کارهای  و 
کارآفرینی به نام رویدادهای »هم آفرینی« نامگذاری 

شده است.
موضوعات این رویداد در حوزه ICT و صرفاً شامل 
محیط  و  انرژی  همراه،  آموزش  همراه،  سالمت 
زیست، بازی های رایانه ای و تجارت الکترونیک 

است.
شرکت  جهت  مند  عالقه  های  تیم 
صفحه طریق  از  توانند  می  رویداد،   در 
کنند.  نام  ثبت   www.mci.ir/hamafarini  
ارزیابی اولیه طرح ها توسط کمیته تخصصی انجام 
شده و تیم ها جهت شرکت در رویداد انتخاب و پس 
از داوری طرح های برگزیده انتخاب می شوند. در 
روز اختتامیه، 3 طرح برتر اعالم و عالوه بر دریافت 
جوایز ارزنده، مذاکره جهت حمایت همراه اول از تیم 

های برتر آغاز خواهد شد.
اطالعات  کسب  برای  توانند  می  مندان  عالقه 
 بیشتر در این زمینه به پرتال همراه اول به نشانی

 www.mci.ir مراجعه کنند.

حمل ونقل
مذاکره با ژاپنی ها برای ساخت قطار 

سریع السیر زیرگذر در تهران
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از پذیریش ژاپنی ها 
برای تامین مالی هواپیما بدون تضمین دولت خبر 
سریع السیر  قطارهای  ساخت  برای  گفت:   و  داد 
زیرگذر تهران جهت اتصال شرق به غرب و شمال 
و جنوب پایتخت با ژاپنی ها مذاکره کرده ایم.اصغر 
فخریه کاشان با بیان این که درسفر به ژاپن به دنبال 
زمینه های مشترک همکاری در حوزه وزارت راه و 
تعیین نقشه راهی برای همکاری درازمدت بین دو 
کشور بودیم، تصریح کرد: بحث بر سرانجام پروژه 
های ریلی عمده  گفت و گوی ما در این سفر بود. 
پروژه ریلی چابهار به زاهدان و در ادامه مشهد، پروژه 
ریلی تهران به همدان، پروژه حومه ای تهران و قطار 
سریع السیر حومه ای زیرگذر تهران که شامل چهار 
خط می شود و پیش تر در وزارتخانه بررسی شده بود 
از جمله پیشنهادهای ما به طرف ژاپنی برای آغاز 

سرمایه گذاری و مشارکت بود

کشاورزی
 ذخایر استراتژیک۳کاال کاهش یافت

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه 125هزارتن شکر در 
هفته جاری توزیع خواهد شد، گفت: با این اقدام 
باید قیمت  این محصول در بازار بشکند ضمن اینکه 
میزان ذخایر استراتژیک برنج، روغن وشکر کاهش 
یافته است.علی قنبری با بیان اینکه بر اساس مصوبه 
دولت قیمت شکر درب کارخانه 252۰ تومان تعیین 
شده است، اظهارداشت: با در نظر گرفتن هزینه های 
توزیع، این قیمت برای مصرف کننده حداکثر بین 
27۰۰ تا 28۰۰ تومان است.وی با اشاره به اینکه 
تخلیه 55 هزار تن شکر در بندر امام امروز به پایان 
رسیده است، گفت: عالوه بر این تخلیه 7۰ هزار تن 
شکر نیز از امروز در بندر امام آغاز شده است.معاون 
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: بنابراین طی هفته 
جاری ما 125 هزار تن شکر در بازار توزیع خواهیم 
کرد که در پی این اتفاق باید قیمت های بازار بشکند 
و اگر چنین مسئله ای رخ ندهد، حتماً دست های 
شرکت  هستند.مدیرعامل  پرده  پشت  دیگری 
بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه این شرکت برای 
ذخایر استراتژیک خود باید 17۶ هزار تن شکر در 
ما،  بر  اظهار داشت: عالوه  وارد کند،  سال جاری 
بخش خصوصی نیز اقدام به واردات این محصول 

می کند.

یادداشت خبر

پی  در  اروپا  اتحادیه  مسئول سیاست خارجی 
بازگشت هیأت اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا 
الحاق جمهوری  از  بیانیه ای  از تهران با صدور 
تجارت  جهانی  سازمان  به  ایران  اسالمی 
اروپا که به منظور  اتحادیه  حمایت کرد.هیات 
و  اقتصادي  همکاري  توسعه  راه هاي  بررسي 
مسئوالن  با  بود  کرده  سفر  ایران  به  گمرکي 
کرد.این  گفت وگو  و  دیدار  کشورمان  گمرک 
اداره  هیأت به سرپرستي »اریک مامر«، مدیر 
مدیران  از  تن   9 و  اروپا  اتحادیه  رقابت پذیري 
لوئیس  خوزه  ازجمله  مزبور  اتحادیه  اقتصادي 
فرناندز رانز مدیر گمرک و مالیات اتحادیه اروپا 
مسئوالن  با  دیدار  این  از  پیش   )TAXUD(
سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاري 
و بانک مرکزي کشورمان نیز مالقات کرده بود.
براساس این گزارش در این دیدار سید محمود 
ایران  گمرک  رئیس کل  عالي  مشاور  بهشتیان 
وظایف  شرح  و  ویژگي ها  ساختار،  معرفي  به 
آن  عضویت  و  ایران  گمرک  فعالیت هاي  و 
بین المللي  کنوانسیون هاي  و  سازمان ها  در 
 ،)HS(شده هماهنگ  سیستم  نظیر  گمرکي 
 ،)RKC(کیوتو شده  تجدیدنظر  کنوانسیون 
پرداخت و درخصوص قوانین و مقررات گمرکي 
بین المللي  مقررات  بر  منطبق  که  کشورمان 
گمرکي است توضیحاتي داد.سپس مدیر اداره 
رقابت پذیري اتحادیه اروپا ضمن اعالم آمادگي 
براي گسترش همکاري ها بین ایران و اتحادیه 
گمرکي،  امور  ازجمله  زمینه ها  تمام  در  اروپا 
را  خود  اولویت هاي  خواست  ایراني  طرف  از 
جهت همکاري بیان کند.وي افزود: سفر هیأت 
خانم  آوریل  ماه  دیدار  ادامه  در  اروپا  اتحادیه 
موگریني مسئول سیاست خارجي این اتحادیه 

و هیأت 7 نفر همراه وي از تهران است.
تسهیل تجارت بین ايران و اروپا

در ادامه مشاور عالي رئیس کل گمرک کشورمان 
با اشاره به دستاوردها و توانمندي هاي گمرک 
ایران در زمینه پیاده سازي توصیه هاي سازمان 
جهاني گمرک و نیز در حوزه مدیریت ریسک 
نهایي سازي  لزوم  بر  دیجیتال،  گمرک  و 
همکاري هاي  موافقت نامه  سند  امضاي  و 
با  کردکه  تأکید  طرف  دو  في مابین  گمرکي 
روبه رو  اروپا  اتحادیه  هیأت  رئیس  استقبال 
نیز  اروپا  اتحادیه  رقابت پذیري  اداره  شد.مدیر 
همکاري  کردن سند  نهایي  از  استقبال  ضمن 
به  را  فرناندز  اروپا  اتحادیه  طرف  از  گمرکي، 
از  و  معرفي  موضوع  این  پیگیري  رابط  عنوان 
طرف ایراني خواست تا رابط خود را تعیین کند 
که قاسمي کارشناس ارشد دفتر همکاري هاي 
بین الملل توسط سید محمود بهشتیان معرفي 
اسناد  تعداد  تشریح  به  سپس  شد.قاسمي 
اتحادیه  عضو  کشورهاي  با  گمرکي  همکاري 
اروپا با ذکر نوع سند اعم از یادداشت تفاهم یا 
موافقت نامه و سابقه آنها پرداخت و با اشاره به 

عدم استقبال کشورهاي اتحادیه اروپا از انعقاد 
با  گمرکي  همکاري  جدید  موافقت نامه هاي 
ایران با استدالل لزوم تبعیت از قوانین گمرکي 
اتحادیه، از طرف مقابل خواست اقدامات مورد 
نیاز براي تحقق امضاي موافقت نامه همکاري و 
کمک متقابل اداري در امور گمرکي با اتحادیه 
گمرکي اروپا را مشخص و آغاز کند تا بتوان با 
تسهیل  زمینه  عضو،  کشورهاي  به  آن  تسري 
تجارت بین ایران و این کشورها را فراهم کرد.

مکانیزاسیون فرآيندهای گمرکی
فرناندز با تشریح اینکه بخش اعظمي از اسناد 
گمرکي، بدون هماهنگي اتحادیه اروپا قابلیت 
کرد:  اعالم  ندارند،  را  ایراني  طرف  با  تبادل 
براي شروع همکاري ها، طرف ایراني باید نامه 
رسمي مبني بر درخواست آغاز مذاکرات جهت 
عنوان  با  را  همکاري  موافقت نامه  نهایي سازي 
گمرکي  اتحادیه  مالیات  و  گمرک  مدیرکل 
نظر  مورد  زمینه هاي  و  اولویت ها  ذکر  و  اروپا 
توسعه  فرایند  تا  کند  ارسال  همکاري  جهت 

پاسخ  در  شود.قاسمي  زده  کلید  همکاري ها 
شدن  مکانیزه  سطح  درخصوص  پرسشي  به 
تاریخچه و شرح مختصري  رویه هاي گمرکي، 
و  گمرکي  امور  جامع  سامانه  اجراي  روند  از 
راستاي  در  گمرکي  فرآیندهاي  مکانیزاسیون 
برنامه  در  گمرک  جهاني  سازمان  توصیه هاي 
ترانزیت  هوشمند  سامانه  همچنین  و  پیکارد 
را  این سامانه ها  پیاده سازي  از  نتایج حاصله  و 
ابراز تمایل  با استقبال فرناندز و  ارائه کرد که 
شد.این  مواجه  سامانه  از  بازدید  براي  وي 
همکاري  زمینه هاي  برخي  مي افزاید،  گزارش 
از جمله برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، 
گمرک،  با  مرتبط  مسائل  در  فني  کمک هاي 
بحث فعاالن مجاز اقتصادي و تبادل الکترونیک 
اطالعات در این دیدار مورد تأکید قرار گرفت. 
بازرسي  مکانیزه  تجهیزات  زمینه  در  همکاري 
و  کانتینري  ایکس- ري  دستگاه هاي  مانند 
منفجره  و  مخدر  مواد  آشکارساز  دستگاه هاي 
از دیگر موارد مطرح  نیز سگ هاي موادیاب  و 
بود. دیدار  این  در  ایراني  هیأت  توسط  شده 
کارشناسان  و  معاونین  که  است  ذکر  شایان 
و  ایران  گمرک  بین الملل  همکاري هاي  دفتر 
نمایندگان وزارت امور خارجه کشورمان نیز در 

این دیدار حضور داشتند.
WTO حمايت از الحاق ايران به

این گزارش مي افزاید فدریکا موگریني مسئول 
سیاست خارجي اتحادیه اروپا در پي بازگشت 
از  اروپا  اتحادیه  گمرکي  و  اقتصادي  هیئت 
جمهوري  الحاق  از  بیانیه اي  صدور  با  تهران 
اسالمي ایران به سازمان جهاني تجارت حمایت 
خواهان  که  است  سال   2۰ حدود  ایران  کرد. 
و  است  تجارت  جهاني  سازمان  در  عضویت 
این  جلسات  در  ناظر  عضو  به عنوان  هم اکنون 

سازمان شرکت مي کند.

 با بیانیه حمايت اتحاديه اروپا توسط  موگرينی ؛  

ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق می شود ؟

با  سازمان خصوصی سازی  کل  رئیس  مشاور 
آزادسازی  در  هم  روز  یک  حتی  اینکه  بیان 
نگرفته  صورت  تاخیر  عدالت  سهام 
از شرکت های  تعدادی  مجمع  است،می گوید 
نتیجه  در  نشده  برگزار  هنوز  شده  واگذار 
تومان  میلیون  یک  بابت  بگوییم  نمی توانیم 
تا چه  گرفته  تعلق  به شهروندان  که  سهمی 
میزان آزادسازی صورت خواهد گرفت، اما تا 

پایان سال میزان آن مشخص خواهد شد.
سید جعفر سبحانی درباره  آزادسازی و سود 
در  تاخیری  هیچ گونه  گفت:  عدالت  سهام 
نیفتاده، سهام  اتفاق  عدالت  آزادسازی سهام 
عدالت مطابق 1۰ ساله دوره مالی خود جلو 

رفته است.
سهام   1385 سال  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
 ،1394 سال  پایان  در  و  شده  شروع  عدالت 
اتمام  به  عدالت  سهام  نظر  مورد  سال   1۰
می رسد، ولی عمده این ۶۰ شرکت که پروسه 
مالی شان  سال  می شود،  انجام  آنها  واگذاری 

اسفندماه سال 1394 به اتمام می رسد. ولی 
مجامع آنها هنوز برگزار نشده و طبیعی است 
که وقتی مجامع برگزار نشود، ما نمی دانیم که 

سود سال 1394 چقدر است.
خصوصی سازی  سازمان  کل  رئیس  مشاور 
سال  هم  شرکت ها  آن  از  بعضی  افزود: 
مالی شان خردادماه سال 1395 تمام می شود 
از  بعد  ماه  چهار  تا  شرکت ها  قانون  طبق  و 
اتمام سال مالی فرصت دارند که مجامع خود 

را برگزار کنند. 
در  مالی شان  سال  که  شرکت هایی  تعداد 
سه  می رسد  پایان  به   1395 سال  خردادماه 
یا چهار شرکت است و تقریبا 55 شرکت از 
۶۰ شرکت سال مالی شان در اسفندماه سال 
به  توجه  با  و  است  رسیده  پایان  به   1394
این موضوع و این که مجامع شرکت ها برگزار 
فروردین ماه سال  در  نمی توانستیم  ما  نشده، 
1395 آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم 

و سود را اعالم کنیم.

اقتصاد  سیاست های  تدوین  از  صنعت  وزیر 
بازرگانی و تجارت خارجی  مقاومتی در بخش 
خبرداد و گفت: متن اولیه این سیاست ها آماده 
شده است.محمدرضا نعمت زاده در پانزدهمین 
جلسه شورای مشورتی امور بازرگانی با موضوعیت 
برنامه تجارت در اقتصاد مقاومتی گفت: موسسه 
اولیه  متن  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش بازرگانی 
درون زایی،  رویکردهای  با  را  خارجی  تجارت  و 
برون گرایی، مردمی بودن، دانش بنیان بودن و 
کرده  آماده  را  تجارت  بخش  در  عدالت خواهی 
بازرگانان  تکلیف صنعتگران،  نوعی،  به  و  است 
و مردم را مشخص می کند.وزیر صنعت، معدن 
وتجارت در تشریح جزئیات این برنامه افزود: این 
برنامه شامل مشخص نمودن سهم تجارت در 
تولید ناخالص داخلی در کالن و تجارت خارجی؛ 
روشن نمودن بحث قاچاق و واردات غیر رسمی 
و غیر اصولی، سنتی بودن تجارت داخلی، سنتی 
بودن نظام توزیع کاال و خدمات، ورود یا عدم ورود 
دولت در قیمت گذاری، نظارت بر بازار، زنجیره 
بازرگانی اعم از عمده فروشی و خرده فروشی است.

وی افزود: همچنین روشن نمودن میزان تعرفه 
ها و باال و پایین نگه داشتن آن، انجام تجارت 
ترجیحی یا آزاد، ترانزیت و زیر ساختها، حمل و 
نقل و وسایل آن نظیر قطار به عنوان ابزار تجارت، 
تعیین معیارهای تبیین بازارهای هدف، گمرکات 
پذیری  رقابت  کاال،  خروج  و  ورود  مبادی  و 
در تجارت و حد و مرز آن، تعیین قیمت تمام 
بهره وری، مدرن و روز آمد شده  افزایش  شده، 
آموزش های تجاری، روش های مختلف ترغیب 
مردم به مصرف کاالهای ساخت داخل، تعیین 
تکلیف مشوق و جایزه های صادراتی، چگونگی 
با سرمایه مردم،  یا  بانکی  با تسهیالت  تجارت 
بیمه  تعیین  مصرف،  الگوی  نمودن  مشخص 
ارز و چگونگی  داخلی و صادرات، نرخ تسهیل 
بحث  و  توزیع  نظام  سازی  شفاف  آن،  تعیین 
الکترونیکی نمودن تجارت از دیگر مباحث این 
مطرح  مباحث  کرد:  تصریح  است.وی  برنامه 
شده می بایست توسط معاونین و مدیران ستاد 
وزارتخانه و با همراهی تشکلها و بخش خصوصی 
به مشورت گذاشته شده و در مورد هر کدام از 

بندها بررسی کارشناسی صورت گیرد.

تا پايان امسال محقق می شود

پر شدن جیب مردم با سود سهام عدالت
وزير صنعت خبر داد؛

تدوین سیاست های اقتصاد مقاومتی بازرگانی و تجارت خارجی

گروه اقتصاد : متوسط ضریب تغییرات قیمت زمین 
شهری در کل کشور در بازه زمانی 138۰ تا 139۰ 
معادل با 828.73 درصد بوده است.سید محسن 
اقتصاد  علمی  انجمن  دبیر  مزدآبادی  طباطبایی 
شهری ایران، با اشاره به انتشار شماره چهاردهم 
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری 
گفت: در این شماره 8 پژوهش کاربردی در بخش 
های مختلف اقتصاد و مدیریت شهری منتشر شده 
که دو پژوهش آن به طور تخصصی به حوزه مسکن 
پرداخته است.وی یکی از مقاالت برجسته در این 
شماره را پژوهش »تحلیلی بر قیمت زمین شهری 
در استان های ایران طی سال های 138۰-139۰« 
عنوان کرد و افزود: این مقاله ثمره پژوهش های 
علمی جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد 
در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی شهری است.مدیر 
مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت 
شهری، در تشریح یافته های این پژوهش گفت: در 
بررسی قیمت زمین ساختمان های شهری در سال 
8۰ متوسط قیمت زمین برای کل کشور برابر با 
583.3 هزار ریال بوده است که استان های تهران، 
این  را در  باالترین قیمت  کردستان و هرمزگان 
سال داشته اند و استان های بوشهر، کهکیلویه و 
بویر احمد و سیستان و بلوچستان کمترین رقم 
را به خود اختصاص داده اند.طباطبایی با تاکید بر 
اینکه بر اساس یافته های این تحقیق در سال 8۰ 
قیمت زمین شهر از متغیرهای درصد شهرنشینی 
و مساحت زمین شهری به طور معناداری تاثیر 
پذیر نبوده است، ادامه داد: در سال 139۰ قیمت 

متوسط زمین شهری برابر با 5417.7 هزار ریال 
بوده است و در این سال نیز استان های تهران، 
خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بیشترین قیمت 
را به خود اختصاص داده اند و کمترین قیمت نیز 
برای سیستان و بلوچستان، یزد و خوزستان بوده 
درصد  بیشترین  خوارزمی  دانشگاه  است.مدرس 
تغییرات در قیمت زمین شهری را در سال های 
85 تا 9۰ مربوط به استان های قزوین، خراسان 
رضوی و چهارمحال و بختیاری دانست و گفت: 
استان های خوزستان، هرمزگان و گلستان نیز در 
این بازه زمانی کمترین درصد تغییرات را داشته اند.
وی ادامه داد: بر این اساس می توان گفت با افزایش 
درصد شهرنشینی، و کاهش مساحت، قیمت زمین 
افزایش داشته است و از این منظر می  گفت درصد 
متوسط مساحت  و  معنادار  به طور  شهرنشینی 
زمین شهری به صورت غیر معنادار توانسته اند 
قیمت زمین شهری را در سال 9۰ پیش بینی 
کنند.این کارشناس مسائل شهری متوسط ضریب 
تغییرات قیمت زمین شهری در کل کشور را در 
 828.73 با  معادل   139۰ تا   138۰ زمانی  بازه 
زمانی  بازه  این  در  گفت:  و  کرد  عنوان  درصد 
استان های کردستان، هرمزگان و خوزستان دارای 
کمترین تغییرات و استان های بوشهر، خراسان 
رضوی و همدان بیشترین ضریب تغییرات را داشته 
اند.طباطبایی با اشاره به اینکه این پژوهش به طور 
کلی به بررسی تاثیر مساحت زمین شهری و درصد 
شهرنشینی بر قیمت مسکن در بازه زمانی 1۰ ساله 
پرداخته است، یادآور شد: مولفه هایی مثل رشد 

افزایش حجم پول، ضعف در سرمایه  نقدینگی، 
گذاری بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات؛ 
ضعف بازارهای مالی، عدم توانایی بازار سرمایه برای 
جذب وجوه نقدی، نقش مسکن به عنوان دارایی 
خانوار، حضور پررنگ دالالن مسکن و عدم کنترل 
تاثیر  مسکن  قیمت  افزایش  در  نیز  سودادگری 
گذار است که ضرورت دارد پژوهش های علمی 
و کاربردی در خصوص تاثیر جداگانه و توام آنها بر 

رشد قیمت مسکن صورت بگیرد.
روند رو به رشد تراکم فروشی در تهران

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی 79 درصد 
بودجه کالنشهرها از فروش تراکم انجام می شود 
حادتر  تاکنون  سال 1384  از  تهران  وضعیت  و 
شده است.فیروز حناچی ما همواره در مدیریت 
شهری مقابل دو تصمیم خوب و بد قرار داریم 
کنیم.معاون  اتخاذ  را  خوب  تصمیم  موظفیم  و 
معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی بحث 
بی توجهی به منابع مالی پایدار در شهرداری را مورد 
انتقاد قرار داد و گفت: یکی از عواملی که مستقیما 
برکیفیت زندگی در شهرها تاثیر می گذارد عدم 
اجرای طرح های مصوب است.حناچی به انتقادات 
هفته قبل رئیس جمهوری نسبت به فروش تراکم 
و  کرد  اشاره  تهران  در شهر  بلندمرتبه سازی  و 
افزود: مطالعات کالنشهرهای کشور نشان می دهد 
مستقیم  به طور  شهرداری ها  بودجه  درصد   79
و غیرمستقیم از محل صدور پروانه ساخت وساز 
تامین می شود که در حال حاضر دولت، الیحه 
منابع پایدار را در دستور کار قرار داده است.وی 

سال  از  تهران  شهر  وضعیت  کرد:  نشان  خاطر 
1382 تاکنون حادتر شده است، فروش تراکم و 
بلندمرتبه سازی و تکیه به منابع پایدار زمینه ساز 
اقداماتی همچون اتالف منابع، شهرسازی رانتی، 
ایجاد خطر و سلب آسایش شهروندان، تحمیل 
هزینه های مضاعف، آشفتگی و بهم ریختگی نما 
و منظر شهرسازی یکپارچه را فراهم آورده است.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی 
انتشار مصوبات کمیسیون های ماده پنج را ضروری 
دانست و ادامه داد: از این پس اگر کمیسیون های 
ماده پنج در تمام شهرها مصوبات خود را منتشر 
نکنند، یعنی اقدامی انجام می دهند که نمی خواهند 

کسی مطلع شود.
حناچی با بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در 
شهر تهران در سال های 139۰، 1391 و 1392، 
گفت: تخلفات بسیاری طی سال مورد مطالعه در 
شهر تهران انجام شده است و بلندمرتبه سازی هایی 
در نقاط شمالی پایتخت به خصوص منطقه یک در 
حال انجام است که وضعیت تهران را حادتر می کند. 
منطقه 22 نیز مانند قطاری است که از ریل خارج 
شده و تعداد زیادی برج در این منطقه ساخته شده 
که تاثیر منفی بر آلودگی هوای تهران دارد.وی در 
خصوص منتفی شدن طرح انتقال پایتخت و طرح 
ساماندهی شهر تهران، ادامه داد: در بحث انتقال 
پایتخت، انتقال مرکز سیاسی مدنظر بود، ولی با 
انتقال مرکز سیاسی مشکالت تهران حل نمی شود. 

باید تالش کنیم به تمرکز دامن نزنیم.

از سال  ۸0 تا90 اتفاق افتاد

8برابر شدن قیمت زمین شهری
پايتخت در وضعیت حاد بلند مرتبه سازی

رشد مسکن هنوز از تورم پایین تر است
کارشناسان معتقدند نرخ رشد قیمت مسکن هنوز 4.۶ درصد از نرخ تورم کمتر است و به همین 
دلیل اقدام به خرید مسکن هنوز دیر نشده است.متوسط قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه 4.2 
میلیون تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.4 درصد افزایش داشته است. با این 

حساب و با لحاظ تورم 9 درصد تیرماه، مسکن هنوز به نزول قیمت ادامه داده و اختالف رشد آن 
4.۶ درصد از تورم کمتر است. با این حال کارشناسان به خریداران مصرفی توصیه می کنند به 

تدریج وارد بازار مسکن شوند.

سال 14۰4 تقاضای خودروهای سبک شامل 
میلیون  دو  به  ایران  بازار  در  وانت  و  سواری 
و 3۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.پیش بینی 
و  صنعتی  کاالی  یک  برای  موجود  تقاضای 
با تقاضای  متناسب سازی تولید یک محصول 
تدوین  برای  اصلی  پیش نیازهای  از  یکی  آن 

برنامه توسعه هر صنعت است.
تقاضای  میزان  پیش بینی  زمینه  این  در 

آینده در سند »اهداف و  خودرو در 1۰ سال  
افق  در  خودرو  صنعت  توسعه  سیاست های 
14۰4«، صورت گرفته است.براساس این سند 
که در سال های اخیر تدوین شده و ویرایش دوم  
آن در سال 1393 صورت گرفته است، میزان 

و  سواری  )شامل  سبک  خودروهای  تقاضای 
وانت( در سال 14۰4 معادل دو میلیون و 3۰۰ 
هزار دستگاه خواهد بود.در این سند پیش بینی 
میلیون  دو  معادل   14۰4 سال  در  که  شده 
دستگاه از تقاضای خودروهای سبک در داخل 

ایران تولید شده و 3۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز 
از طریق واردات تامین خواهد شد.این در حالی 
یک  از  کمتر   )1394( گذشته  سال  که  است 
میلیون دستگاه )97۶ هزار دستگاه( خودرو در 
 )1395( جاری  سال  برای  و  شد  تولید  ایران 
نیز هدف گذاری تولید یک میلیون و 3۰۰ هزار 
دستگاه خودرو از سوی وزارت صنعـت، معدن 

و تجارت صورت گرفته است.

 پیش بینی در سال1۴۰۴ برای بازار ایران!
تقاضای خودرودر به دو میلیون و ۳00 هزاردستگاه می رسد 



آگهي مناقصه عمومي
 شهرداري ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 95 ، پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي به 

اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نماید .

 نوبت اول

امور قراردادهاي  به واحد  اداری  انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات  از  - داوطلبان مي توانند حداکثر ظرف مدت 15روز 
شهرداري و یا به سایت اینترنتی  www.e-varamin.ir شهرداري ورامین مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را 

به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. )تلفن تماس : ٧- 362٤2525 داخلی -366-36٤(
- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

- هزینه درج آگهي و کارشناسي به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود .
حیدریان - شهردار ورامین - سایراطالعات و جزئیات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد . ٧12859

پروژه

تخریب و اجراي 
میدان رازي

ردیف بودجه مصوب سال 1395

ردیف 51

اعتبار )ریال(

10/000/000/000

قیمت بر اساس

فهرست بهاي ابنیه ، تاسیسات مکانیکي و برقي،
 انتقال و توزیع آب روستایي سال 95

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقاتشرعی
اذانصبح4/۳6طلوعآفتاب6/1۳
اذانظهر1۳/11اذانمغرب20/28

اشاره  با  »هملت«  نمایش  کارگردان 
نمایش  کارگردانی  قصد  فعال  اینکه  به 
نمایش  اجرای  از  ندارد  را  جدیدی 
گدانسک  جشنواره  در  »هملت« 

داد.  لهستان خبر  شکسپیر کشور 
و  مدرس  نویسنده،  دادگر  آرش 
نمایش  اجرای  درباره  تئاتر  کارگردان 
گفت:  مهر  به  لهستان  در  »هملت« 
 15 است  قرار  »هملت«  نمایش 
گدانسک  جشنواره  در  مردادماه 
صحنه  به  لهستان  کشور  شکسپیر 
برود. گروه تئاتر کوآنتوم 1۲ مردادماه 
ترک  لهستان  مقصد  به  را  تهران 

کرد. خواهند 
نمایش یک  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجرا در جشنواره دارد درباره تغییرات 
اثر نسبت به اجرای عمومی بیان کرد: 
محمدرضا  و  شهراز  خسرو  متاسفانه 
اجرا  این  در  توانند  نمی  اکبری  علی 
جای  به  اما  کنند  همراهی  را  گروه 

و  نشده  جایگزین  بازیگری  دو  این 
گروه  اعضا  خود  توسط  کمبودشان 

ترمیم شده است.
و  »کوآنتوم«  گروه  درباره  دادگر 
گذارند،  می  کارشان  برای  که  انرژی 
عنوان کرد: همه اعضای گروه کوآنتوم 
انرژی  انجام می دهند  که  کاری  برای 
عملشان  نتیجه  تا  گذارند  می  زیادی 
یابد  انتقال  ممکن  شکل  بهترین  به 
به  باالخره تالش هایشان  امیدوارم  که 
بنشیند. همچنین شبنم فرشادجو  ثمر 
ما  گروه  در  مهمان  عنوان  به  که  هم 
با گروه همراه است  حضور دارد بسیار 
به  که »هملت«  دارد  را  این  دغدغه  و 
گدانسک  جشنواره  در  شکل  بهترین 
جزو  او  برود.  صحنه  به  شکسپیر 
شدن  بهتر  برای  که  است  بازیگرانی 
افراد گروه وقت و  کار خودش و دیگر 

انرژی زیادی می گذارد.
پایان  در  »اودیسه«  نمایش  کارگردان 

درباره دیگر فعالیت هایش یادآور شد: 
را  جدیدی  نمایش  ندارم  قصد  فعال 
حاضر  حال  در  کنم.  آماده  اجرا  برای 
اسب  از  که  مانم  می  سوارکاری  مثل 
افتاده و دیگر می ترسد سوار اسبشش 
استراحت  مدتی  شاید  بنابراین  شود 

کنم.
از  آزاد  برداشتی  »هملت«  نمایش 
نمایشنامه شکسپیر و اثر برگزیده سی 

تئاتر  المللی  بین  جشنواره  دومین  و 
تماشاخانه  در   ۹۳ سال  که  است  فجر 

بود. ایرانشهر به صحنه رفته 
مهران  منظور،  امین طباطبایی، حسام 
بهروز  فرشادجو،  شبنم  بخش،  امام 
نجفی،  ساناز  عاشوری،  عمار  کاظمی، 
وحید راد، امیر رجبی، مهراب رستمی 
بازیگرانی هستند که در این سفر آرش 

دادگر را همراهی می کنند.

»هملت« ایرانی در راه لهستان

برگزاری دوره یازدهم جشنواره تئاتر 
رضوی 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اعتبارات،  تامین  با  تئاتر رضوی  اسالمی خبر داد: جشنواره 

محیای برگزاری دوره یازدهم است.
ارتباطات  از روابط عمومی و  به نقل  پیام زمان   به گزارش 
علی  رضوی،  تئاتر  سراسری  جشنواره  یازدهمین  رسانه ای 
روی  پیش  دوره  برگزاری  آمادگی  درباره  کاراندیش  اصغر 
این جشنواره گفت: جشنواره تئاتر رضوی یکی از شاخه های 
جشنواره امام رضا )ع(است که امسال نیز مثل دوره های پیشین 
در بجنورد برگزار خواهد شد.معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی وزارت ارشاد با بیان اینکه خراسان شمالی آماده میزبانی 
جشنواره تئاتر رضوی است، ادامه داد: برای برگزاری جشنواره 
تئاتر رضوی، اعتبار خوبی پیش بینی شده که بخشی از آن را 
استانداری خراسان شمالی تامین می کند و بخش عمده آن بر 
عهده وزارتخانه است.وی درباره دبیر یازدهمین جشنواره تئاتر 
رضوی، تصریح کرد: دکتر محمود عزیزی از هنرمندان تئاتر 
کشور است که در مدیریت تئاتر سابقه طوالنی دارند و حضور 
ایشان کمک می کند جشنواره با کیفیت بهتری برگزار شود. بر 
اساس گزارشاتی که به ما رسیده نیز، تا به این لحظه مشکلی 
در برگزاری جشنواره وجود ندارد و همه چیز در شکل مطلوبی 
پیش می رود.. یازدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر رضوی 
به دبیری دکتر محمود عزیزی از پانزدهم تا بیست و یکم مرداد 

در شهرستان بجنورد برگزار می شود.

آخرین آمار فروش 3 فیلم روی پرده

و  »بارکد«  غبار«،  در  »ایستاده  فیلم های  فروش  آمار 
»دراکوال« در تهران و شهرستان ها اعالم شد.

امیر قطبی از دفتر پخش فیلمیران در گفت و گو با مهر 
درباره آخرین آمار فروش فیلم ها گفت: فیلم سینمایی 
»ایستاده در غبار« به کارگردانی محمدحسین مهدویان 
در تهران به فروش یک میلیارد و ۲50 میلیون تومانی، 
در شهرستان به فروش ۳50 میلیون تومانی و در جمع 
به فروش 1 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است.
کارگردانی  به  »بارکد«  سینمایی  فیلم  افزود:  وی 
میلیون   ۲50 و  میلیارد   5 تهران  در  کیایی  مصطفی 
تومان، در شهرستان ۲ میلیارد و 750 میلیون تومان و 

در کل ۸ میلیارد تومان فروخته است.
به  »دراکوال«   سینمایی  فیلم  داد:  ادامه  قطبی 
میلیارد   ۲ فروش  به  تهران  در  عطاران  رضا  کارگردانی 
1 میلیارد و 1۲0  تومانی، در شهرستان  و۲۸0 میلیون 
و  میلیارد   ۳ فروش  به  کلی  طور  به  و  تومانی  میلیون 

۴00 میلیون تومانی دست یافته است.
تا  ها  فروش  آمار  تمامی  پایان خاطرنشان کرد:  در  وی 

پایان روز جمعه هشتم مرداد ماه است.

بهاره رهنما و سحر زکریا در نمایش 
جدید آقاخانی

ایوب آقاخانی گفت: جدیدترین نمایشی که قصد دارم اجرا 
کنم به نوعی محصول نگاه ۴0 سالگی من به رابطه های دم 
دستی اجتماعی و مسائل به ظاهر ساده اما کهن الگو در 

جامعه معاصر است.
این نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر در گفت وگو با ایسنا، 
بیان کرد:  جدیدترین کار گروه تئاتر »پوشه« در واقع یکی از 
قدیمی ترین کارهای این گروه محسوب می شود به این معنا 
که ایده ای که از سال ۸۳ یعنی در زمان نگارش نمایشنامه 
»زمین مقدس« در ذهنم بود و بارها عزم نوشتن آن را کردم.
او افزود: این نمایش که »زنانی که به بزها خیره شده اند« نام 
دارد، در تمام این سال ها در حالی که در گوشه ای از مغزم به 
قولی خیسانده می شد اسم های مختلفی به خودش می گرفت 
اما دو سالی است که من آن را به همین اسم »زنانی که به 
بزها خیره شده اند« می شناسم و تصور شخصی ام این است 
که این اثر محصول نگاه ۴0 سالگی من به برخی مسائل به 

ظاهر ساده در جامعه معاصر است.
آقاخانی با اشاره به اینکه در این نمایش عالوه بر خودش 
بهاره رهنما و سحر ذکریا هم بازی می کنند، ادامه داد: فکر 
می کنم تمام مبارک بودن این اتفاق به این است که در ۴0 
سالگی با مخاطبش ارتباط برقرار کند یا نقدهای او را بپذیرد.

کارگردانی  به  »اسرافیل«  سینمایی  فیلم 
آیدا پناهنده و تهیه کنندگی مستانه مهاجر 

هفته گذشته پروانه ساخت گرفت.
به گزارش مشاور رسانه ای فیلم، »اسرافیل« 
اولین فیلم سینمایی مستانه مهاجر در مقام 
کارگردانی  به  که  بود  خواهد  کننده  تهیه 
خواهد  کلید  مهرماه  اوایل  پناهنده  آیدا 
خورد. فیلمنامه »اسرافیل« نوشته مشترک 
و  است  امیری  ارسالن  و  پناهنده  آیدا 
مستانه مهاجر به عنوان اولین تجربه تهیه 
خواهد  تهیه  را  فیلم  این  خود  کنندگی 
عنوان  به  هاست  سال  مهاجر  کرد.مستانه 
مانند عباس  بزرگی  فیلمسازان  با  تدوینگر 
محسن  مهرجویی،  داریوش  کیارستمی، 
همکاری   … و  میالنی  تهمینه  مخملباف، 

همچون  آثاری  تدوین  و  است  داشته 
مشغول  »کارگران  خصوصی«،  »زندگی 
»سوپر  »کنعان«،  »آتش بس«،  کارند«، 
است«،  من  کار  و  کسب  »مرگ  استار«، 
»سوت پایان«، »هاری«، »مردی که اسب 
شد« و»آب نبات چوبی« که در حال اکران 
است را در کارنامه خود دارد و با اسرافیل 
پا به عرصه تهیه کنندگی در سینمای ایران 

نهاده است.
این دومین فیلم سینمایی پناهنده است که 
امیری  ارسالن  با همکاری  را  آن  فیلمنامه 
از  پیش  امیری  است.  درآورده  نگارش  به 
و  تلویزیونی  های  فیلم  دیگر  در  نیز  این 
سینمایی آیدا پناهنده به عنوان فیلم نامه 

نویس و تدوین گر همکاری کرده است.

» اسرافیل «پروانه ساخت گرفت

تهیه کننده سریال »۲۴« گفت احتمال 
این وجود دارد که جک باوئر بار دیگر به 

این سریال بازگردد.
به نقل از ورایتی، »۲۴: میراث« بازسازی 
سریال  قبلی نیست و تهیه کنندگان این 
برنامه تاکید دارند قصدشان این است که 
قصه جدیدی را با شخصیتی به نام اریک 
کارتر دنبال کنند. اما در عین حال آنها 
احتمال بازگرداندن شخصیت جک باوئر 
محبوب  شخصیت های  از  دیگر  یکی  یا 
این سریال  از  را در بخش دیگری  قبلی 

جدید رد نکرده اند.
این سریال  ویژه  کننده  تهیه  کوتو  مانی 
گفت جهان »۲۴« گسترش پیدا کرده و 
راه خودش را می رود، اما جک و کلویی 

و  شوند  دنیا  این  وارد  است  ممکن  نیز 
این  به  باشند.  را داشته  حضور خودشان 
ترتیب در ساخت سریال جدید از »۲۴« 
ساترلند  کیفر  حضور  انتظار  توان  می 

ستاره فصل های پیش را داشت.
اوان کاتس تهیه کننده دیگر سریال نیز 
این امر را دور از ذهن ندانست و گفت این 
حضور  همچنان  می توانند  شخصیت ها 
بر  بیشتر  تمرکز  االن  اما  باشند،  داشته 
ما  که  شخصیت هاست  از  جدیدی  گروه 
نیز  آنها  از  تماشاگران  هستیم  مطمئن 
رییس  اینگرام  ربکا  می آید.  خوششان 
سابق سی تی یو و همسرش و سناتور جان 
جمله  از  اسمیتز  جیمی  بازی  با  داناوان 

این شخصیت ها هستند.

احتمال بازگشت جک باوئر به سریال »2۴«

مشخص را  آدمها  جايگاه  عمومي   افکار 
 مي کنند نه بر تخت نشينان .

 حکيم ارد بزرگ

سخن حکيمانه

»آدامس چهارشنبه های 
خوشبختی« منتشر شد

کتاب داستان »آدامس چهارشنبه های 
نوید سیدعلی  نوشته سید  خوشبختی« 
راهی  و  منتشر  افق  نشر  توسط  اکبر 

بازار نشر شد. 
به گزارش مهر، کتاب داستان »آدامس 
نوشته  خوشبختی«  های  چهارشنبه 
تازگی  به  اکبر  سیدعلی  نوید  سید 
بازار  راهی  و  منتشر  افق  نشر  توسط 

نشر شده است.
تصویری  های  کتاب  جمله  از  اثر  این 
است  فندق  کتاب های  آثار مجموعه  و 
که توسط این ناشر به چاپ می رسند. 
و  نویسنده  تصویری،  های  کتاب  در 
بچه  بردن  در  میزان  یک  به  تصویرگر 
داستان،  دنیای  به  مخاطبان  و  ها 
ها  بچه  ترتیب،  این  به  هستند.  سهیم 
والدین  و  روند  می  داستان  دنیای  به 
به دنیای کودکی شان. تصویرگری این 
کتاب، توسط راشین خیریه انجام شده 

است.
شخصیت  محور  حول  داستان  این 
گذرد.  می  باهار  نام  به  ای  دختربچه 
گربه  کنار  که  جور  همان  باهار 
می  جستجو  را  آشغال  سطل  خوابالوها 
که  کرد  پیدا  چوبی  جعبه  یک  کرد، 
رویش نوشته شده بود: چهارشنبه های 
خوشبختی. او بعد از پیدا کردن جعبه، 
روی زمین نشست و کیسه قوطی های 
گذاشت  پاهایش  کنار  را  نوشابه  خالی 
ببینم  پرسید:  خوابالوها  گربه  از  و 
امروز چند  پشمالوها! شماها می دونید 

شنبه ست؟...
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

آمد،  می  بیرون  چادر  از  وقتی  باهار 
گفت:  که  شنید  را  خانم  آن  صدای 
می  رو  ها  قورباغه  زبون  »کاشکی 

دونستم!«
و  ترکاند  و  کرد  باد  را  آدامسش  باهار 
این  کرد  می  عجیبی  کار  »چه  گفت: 
یاد  ها  قورباغه  به  خواست  می  خانوم! 
زبون  کاش  بپرند.  آتیش  تو  از  بده 
وقت  اون  دونست.  می  رو  ها  قورباغه 
که  گفتند  می  بهش  ها  قورباغه  شاید 

دوست ندارند از تو آتیش بپرند.«
مصور،  صفحه   ۲1 با  کتاب  این 
 50 قیمت  و  نسخه  هزار   ۳ شمارگان 

هزار ریال منتشر شده است.

در بازار کتاب

فیلم عصر یخبندان 

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند از فیلم عصر یخبندان 
فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مصطفی کیایی و تهیه کنندگی 

منصور لشکری قوچانی ساخته سال 1۳۹۳ است.
در  شیشه،  مخدر  ماده  تهیه  موضوع  به  داستان:فیلم  خالصه 
آرایشگاه های کوچک و رابطه اعتیاد و خیانت می پردازد. همچنین 

به رابطه گسترش مواد مخدر و آقازاده ها و فساد اشاره می کند. 
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم ،می دونی تو عصر یخبندان 

کیا زنده موندن؟ فقط خارپشتا!
از همدیگه گرما  و  یا دورهم جمع شن  راه داشتن؛  اونا دو 

بگیرن، یا از هم دور شوند تا خارشون تو بدن هم نره. 
اونا راه اول رو انتخاب کردن، اون وقت من....

يادها و خاطره ها در زمان .....

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد          
 که در چمن همه گلبانگ عاشقانه ی توست

عالج ضعف دل ما به لب حوالت کن               
که اين ُمفّرح ياقوت در خزانه ی توست

امروز با حافظ

هجوم هری پاتری ها به کتابفروشی های 
سراسر جهان

جی.کی.رولینگ کتاب هشتم از مجموعه پرفروش »هری پاتر« را 
ساعت 1۲جمعه  به وقت محلی در لندن عرضه کرد. 

به نقل از گاردین، جی.کی.رولینگ  خالق مجموعه پرفروش »هری 
به وقت  را ساعت 1۲ دیشب  این مجموعه  از  پاتر« کتاب هشتم 
نیز  نیویورک  است که  این در حالی  لندن عرضه کرد.  در  محلی 
آماده می شود تا چنین برنامه ای را تا ساعاتی دیگر )1۲ شب به 
وقت محلی( تجربه کند. در سیدنی نیز هواداران این کتاب ساعت 
این کتاب را  تا  5.۳0 صبح پشت در کتاب فروشی ها صف بستند 

تهیه کنند.
درست ۹ سال پس از انتشار هفتمین کتاب از مجموعه کتاب های 
پرفروش »هری پاتر«، کتاب جدید با عنوان »هری پاتر و کودک 
دست  به  حالی  در  کتاب  این  شد.  کتاب  بازار  وارد  طلسم شده« 
دوستداران خود رسید که باالترین میزان پیش خرید یک کتاب در 

آمریکا از سال ۲007 را کسب کرد.
در همین حال بیشترین تالش ها برای این بود که در ساعت های 

اولیه انتشار کتاب روشن شود موضوع این کتاب درباره چیست.

حضورجهانی »آتالن« 

معین کریم الدینی کارگردان مستند تحسین شده »آتالن« می گوید 
نتیجه نمی رسد  به  این روزها سراغ هر پروژه ای می رود درنهایت 

که آن را بسازد.
این مستندساز که آخرین ساخته وی »آتالن« هم در اکران هم 
حضورهای جهانی موفق بوده است درباره فعالیت های اخیر خود 
در دست ساخت  کار جدیدی  روزها  این  متاسفانه  گفت:  مهر  به 
ندارم و گویا طلسم شده ام. این سومین بار است که به سراغ یک 
این  به  پژوهش  و  تحقیق  مدتی  از  بعد  اما  روم  می  جدید  سوژه 

نتیجه نمی رسم که باید آن را بسازم.
به همین  انسانی می روم  افزود: من بیشتر سراغ سوژه های  وی 
علت باید شرایط کلی سوژه مناسب باشد تا ساخت آن را آغاز کنم 
اما بنا به دالیل مختلف بعد از مدتی متوجه می شوم که آن سوژه 
قابل ساخت نیست. البته بخشی از این موضوع به دلیل محدودیت 
هایی است که من دارم زیرا دوست دارم بار درام فیلمم زیاد باشد 

اما این اتفاق نمی افتد و من دست از کار می کشم.

آن سوی آبها

جایزه صدابرداری و صداگذاری در هجدمین جشن سینما 
تفکیک شد

دبیر انجمن »صدای ایران« بیان کرد جایزه صدابرداری و صداگذاری در هجدهمین جشن 
سینمای ایران از هم تفکیک شده و می تواند به دو فیلم تعلق بگیرد. 

ناصر انتظاری دبیر انجمن »صدای ایران« در گفتگو با مهر با اشاره به انتشار آگهی تاسیس 
صنف صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران در روزنامه رسمی گفت: تمام کارهای ثبت 
انجمن صدا در وزارت کار انجام شده و آخرین مرحله آن بعد از انتشار آگهی، تشکیل مجمع 
عمومی و انتخابات هیات مدیره جدید است تا این صنف با قرار گرفتن زیر نظر وزارت کار 

تبدیل به یک سندیکا شود.
وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری هجدهمین جشن خانه سینما مجمع 
انتخابات  تا  با وزارت کار تصمیم گرفتیم  با هماهنگی  انتخابات صنفی،  برگزاری  عمومی و 
ایران  از برگزاری هجدهمین جشن سینمای  تاریخ ۲۴ شهریور ماه و بعد  هیات مدیره در 
با  داد:  توضیح  عبدالرضا کاهانی  فیلم »استراحت مطلق« ساخته  برگزار می شود.صدابردار 
توجه به هیجان موجود در برگزاری جشن خانه سینما و اینکه بسیاری از اعضای صنف درگیر 
برنامه های مختلف از جمله پروژه های مختلف سینمایی و داوری در حوزه جشن خانه سینما 

می شوند، تصمیم گرفتیم تا انتخابات بعد از جشن سینمای ایران برگزار شود.
وی درباره برگزاری این دوره از جشن سینما و ویژگی های آن نیز توضیح داد: یکی از اتفاقات 
خوبی که در این دوره از جشن خانه سینما رخ داده این است که ما در بخش صدا می توانیم 

دو جایزه به دو فیلم بدهیم. 
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